
İ6nKayyinı 
T siri 



İ6n Ka)Yim Tefsiri 
Beddi'u't-!_efşir 



j Editör: 

r��d:··�·��-� Dr. Halil ALDEMİR 

: Mütercimler: 

: .. p;�f: ·D·�: .. Ahmet AGIRAKÇA (En'am-Ra'd Sureleri arası) : Mehmet Emin ÇİMENDAG (İbrahim-Meryem Sureleri arası) 

! Ayet Mealleri: 

!"p;�·f:·ö·�: . . Ahmet AGIRAKÇA - M. Beşir ERYARSOY 

�Tashih: 

!"P�İ�·�-y��ınları 

) Mizanpaj: 

!"P�.j�·�·Y�� ınları 

�Kapak Tasarımı: 

. . . . . • . . . . •• . .
. . • . . ! Polen Yayınları 

: Baskı: 
: .. . ...... . . ... ..... . : Ravza Matbaacılık 

: Nisan 2011 

KARINCA & POLEN YAYINLARI 
Adres ve Telefon 

Merkez: Sağanağa Camii Sok. B. Tulumba Çıkmazı 
Beyem Han No: 1/25 Beyazıt/ İSTANBUL 

Telefon: 0212 638 69 19 Fax: 0212 516 42 44 

Şube-1: Şehit Yarbay Cesur Cd. No:23 Şirinevler / İST 
(Şirinevler Ulu Camii Karşısı) 

Şube-2: Mahmutbey cd. No:74 Şirinevler / İST 

www.karincakitap.com 

POLEN 2011 



Bedtli 'ut-tefsir 
İbn Kayyim el-Cevziyye 

Derleyen: 
Yusri es-Seyyid Muhammed 

2. Cilt 





BU CİLTTEKİ SÜRELER 

EN' AM SÜRESİ ......................................................... . .... 7 
A'RAF SÜRESİ ........................... ............ .. . .... . ...... . . . . .... 83 
ENFAL SÜRESİ .......................................................... 218 
TEVBE SÜRESİ ............................................... .... ....... 246 
YUNUS SÜRESİ ......................... . . . ..... ..... . . . . .. . . ..... . . . . . .  307 
HÜD SÜRESİ ................................... . . .... . ................... 339 
YUSUF SÜRESİ .................................. ...... .... . .. ......... . .  376 
RA'D SÜRESİ ..................................... . ....................... 419 
İBRAHİM SÜRESİ ............ . ........................ ...... . . . ........ 441 
HİCR SÜRESİ ............................................................ 463 
NAHL SÜRESİ ........................................................ ... 485 
İSRA SÜRESİ . . ........................................................... 550 
KEHF SÜRESİ ................................. ...................... . . . . .  617 
MERYEM SÜRESİ ......................... . ................ . . . ... ...... 652 





EN' AM SÜRESİ 
[165 Ayetl 
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Rahman ve Rah im Al/ah ' ın adı ile. 

.t. ' }.. .J 1 ..ı.:..; - 1 ' ·--

"{ '?' y - - �.r. )� 

1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden 
Allah ' ındır. Sonra da kafir olanlar -buna rağmen- Rabblerine (putları) 
eşit tutarlar. 

Tefsiri: 

Müşrik, gökleri ve yeri yaratan,  karanlıkları ve aydınlığı var eden o yüce zata, 
kendisine de başkasına da göklerde olsun yerde olsun zerre ağırlığı kadar hiçbir 
fayda sağlayamayan kimseleri ortak koşar. En büyük ve en çirkin zulmü ihtiva 
eden böyle bir denk tutup, ortak koşmak ne kadar kötü, ne kadar çirkindir. 1 

Bu husustaki iki görüşün daha sahih olanı :  Diğer taraftan Rablerini inkar 
eden kafirler ona eş koşarak ortak koştukları bu varlıkları Allah'ı sevip, ona iba
det ettikleri gibi sever ve onlara ibadet ederler, anlamında olduğudur.2 

Şanı yüce Allah, batılın peşinden gidenleri: "Sonra da kafir olanlar buna 
rağmen Rablerine eş koşarlar" buyruğu ile yermektedir. Yani bunlar yüce Allah ' ı  
başkası ile kıyas eder ve ulCıhiyet ve ubCıdiyette onu başkaları ile eşit tutarlar.3 Bu 
da ibadette , sevgide ve tazimde ona denk koşuyorlar, anlamına gelir.4 

Bir başka yerde de şöyle demektedir: Sevgi ve tazim anlamı ile ibadette on
dan başkasını ona denk koşarlar. Bu husustaki iki görüşün sahih olanı budur. 

1 ed-Dôu ve 'd-devô, 197 
2 Miftahu Dôri's-Seôde, 457 
3 İ'lômu '/-muvakkı'in, 1, 502 
4 İğôsetu'l-lehfôn, 1, 61 
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Buyruğun,  diğer taraftan kafir olanlar, Rablerine ibadetten vazgeçerek baş
kasına ibadete yönelirler anlamında olduğu da söylenmiş ise de bu, pek güçlü 
bir görüş değildir . .  Çünkü Araplar bu anlamda böyle bir tabir kullanmazlar. 5 

2. O, sizi çamurdan yaratandır. Sonra bir ecel takdir edendir. O'nun ka
tında belirli bir ecel daha vardır. Sonra yine de siz hfılô. şüphe edersiniz. 

3. Göklerde de yerde de Allah sadece O'dur. G izlinizi de açığınızı da 
bilir. O, ne kazanacağın ızı da bilir. 

Tefsiri : 

Burada "gökler" lafzının çoğul gelişinin hikmeti gayet açıktır. Bu da zarfın 
şanı yüce ve mübarek Allah'ın isminde bulunan ilahlık anlamı ile ilgili oluşudur. 
Yani o göklerin her birisinde ilah ve mabud olandır. Bu türden (göklerin cinsin
den) olanların her birisinde ilah edinilen ve mabud olan sadece odur. Bu sebeple 
burada "semavat: gökler" lafzının çoğul olarak gelmesi cinsi ifade edecek şekilde 
tekil lafzı ile yetinmekten daha beliğ ve daha güzeldir. Ehl-i sünnete mensup
lardan birisi bu anlamı yakalayamadığından ötürü bu ayeti uygun olmayan bir 
şekilde tefsir cihetine giderek: Ayette tam vakıf "semavat" lafzı üzerinde yapılır. 
Sonra da yüce Allah'ın: "Yerde de Allah gizlinizi ve açığınızı bilir" diye okuyuşa 
devam eder" demiş ve ayetin anlaşılmasında hataya düşmüştür. Gerçekte ise 
ayetin anlamı az önce açıkladığımız şekildedir ve bu, tefsir bilginleri ve araştır
macılarının da görüşüdür. 6 

5 Medôricu's-sôlikin. 111, 21 
6 Bedôiu '/-fevôid, 1. 116 
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4. Onlara Rabblerinin ayetlerinden bir ayet gelse, mutlaka ondan 
yüz çevirirler. 

5. işte onlar, hak kendilerine geldiğinde onu yalanladılar. Fakat ken
disiyle alay etmekte oldukları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir. 

6. Görmediler m i  ki, Biz, kendilerinden önce n ice nesilleri yok et
tik. Onları, sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzünde yerleştirmiş 
(imkan ve iktidar vermiş), gökten üzer/erine bol bol yağmur indirmiş, 
altlarından ırmaklar akıtmıştık. Böyle iken günahları yüzünden onları 
helô.k ettik ve arkalarından başka bir nesil yarattık. 

Tefsiri: 

Şanı yüce Allah bizden önceki nesillerin helak edilişini hatırlatıp,  bunun kı
yas yapılması için sözkonusu edildiğini beyan etmektedir. Helak edilmelerine 
sebep, onların işledikleri günahları idi. Bu kıyasta onlar asıl önermedir, biz de o 
asla kıyas edilenleriz. Günahlar ise bizimle onlar arasındaki ortak illet (gerekçe) 
dir. Bu kıyasın hükmü ise helak oluştur. İşte bu,  katıksız bir illet kıyasıdır. Şanı 
yüce Allah bunu ayrıca bir çeşit kıyas-ı evla diye bilinen kıyas ile de pekiştirmek
tedir. Şöyle ki, bizden öncekiler bizden daha güçlü idiler. Onların çetin bir güce 
sahip olmaları başlarına gelen azabı geri çeviremedi ve o haller başlarına geldi.7 
(Dolayısıyla onlardan sonra gelip, onlardan daha güçsüz ve zayıf olanların helak 
edilmeleri öncelikle sözkonusudur. ) 

7. Eğer Biz sana kağıt üzerinde yazılı bir kitap indirseydik, kendileri 
de elleriyle ona dokunsalardı, kafir olanlar yine: "Bu, ancak apaçık bir 
büyüdür" derlerdi. 

8. "Ona ne diye bir melek indirilmedi? "  dediler. Eğer Biz bir melek 
indirseydik (iman etmemeleri halinde) herhalde iş bitirilmiş olurdu. Ve 
sonra kendilerine (azıcık) bir süre (bile) verilmezdi. 

9. Eğer onu bir melek yapsaydık, onu elbette bir adam yapardık. Ve 
her halde onları (başkalarını) düşürmekte oldukları şüpheye düşürür
dük. 

7 I'lônıu'/-muuakkı'in, (cilt belirtilmemiş), 181, 182 
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Tefsiri: 

Birincisi, onların o rasulden risaleti telakki etmelerine engeldir. 

İkincisi ile de onların maksatları hasıl olmazdı . .  Çünkü o vakit, bu bir beşer
dir, melek değildir diyeceklerdi .8  

Diğer taraftan onlar9 derler ki : İbadeti ifa etmek makamı telbis (karışıklık) 
makamıdır. Yüce Allah' ın da : "Ve herhalde onları (başkalarını) düşürmekte ol
dukları şüpheye düşürürdü . "  (el-En' am ,  9) buyruğunu da delil gösterirler. 

Şüphesiz ki bu, bilgisizliğin en çirkin şekillerindendir . .  Çünkü bu ibareler 
"eğer: lev" edatının cevabına dahildir . .  Çünkü bu edat kullanıldığı takdirde ken
disinden önce sözkonusu edilmiş olan melzO.m (denilen, gereken) in lazım (ge
rektirici ) in sözkonusu olmayacağı için var olmayacağını ifade eder. Bu da ondan 
sonra gelen cevabı teşkil eder. O halde onların teklif ettikleri şekilde rasulün me
lek olmaması, yüce Allah'ın onlar hakkında karışıklığa düşmelerini istemeyişin
den dolayıdır. 

Çünkü kafirler: Onun üzerine bir melek indirilmeli değil miydi? Yani biz onu 
gözlerimizle görmeli değil miydik demişlerdi. Yoksa melek zaten ona (Rasule )  
Allah tarafından emir ve  nehiylerini getirerek inip durmakta idi. Onların tek
lif ettikleri , meleğin gözleriyle görülecek şekilde inmesi idi. Şanı yüce Allah da 
onlara gönderdiği rasulünü neden meleklerden seçmediğinin hikmetini, onlara 
gözleriyle görecekleri bir meleği neden indirmediğini haber vererek: "Eğer biz 
bir melek indirseydik (ve onlar iman etmeseydi) herhalde iş bitirilmiş olurdu ve 
sonra kendilerine bir süre verilmezdi . "  Yani azaba uğratılmaları gerekir, iş olur 
biter, sonra da yalanlamalarını sürdürdükleri takdirde de onlara hiçbir mühlet 
verilmezdi. 

Bu, yüce Allah'ın el-Hicr suresinde yer alan : "Dediler ki: Ey kendisine zikir 
indirilen kişi. . .  o zaman da kendilerine mühlet verilmez. " (el-Hicr, 15/6-8) buy
ruğuna benzemektedir ki burada sözü geçen "hak" dan kasıt azaptır. 

Daha sonra yüce Allah: "Eğer onu bir melek yapsaydık, onu elbette bir 
adam yapardık" diye buyurmaktadır. Yani biz onlara bir melek indirmiş olsay
dık, onu bir adam suretinde indirirdik. .  Çünkü onlar gerçek sureti ile melekten 
herhangi bir şeyi algılayacak güce sahip değildirler. O vakit de biz onları bir 
karışıklığa düşürmüş olurduk. .  Çünkü onlar bu gelenin gerçekten bir adam mı 
yoksa bir melek mi olduğunu bilemezlerdi .  Ona adam suretini vermiş olsaydık, 
onları karışıklığa düşürür ve onların istekleri başka şeylere karışır ve kendileri işin 
içinden çıkamazlardı .  

8 Miftôhu  Dôri 's-Seôde, 196, 197 
9 Cahil abidler ile aşırı Sufileri kastetmektedir. 
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Yüce Allah'ın: "Ve herhalde onları (başkalarını} düşürmekte oldukları şüp
heye düşürürdü" buyruğu ile ilgili iki görüş vardır: 

Bunlardan birincisine göre , o takdirde bu onların aralarındaki zayıf kimseleri 
karışıklığa düşürmelerinin bir cezası olurdu. Yani  onlar aralarındaki zayıf kimse
leri şüpheye düşürdüler ve hak ile batılı karıştırarak içinden çıkamayacakları bir 
hale getirdiler. Böylelikle onlar da, adam meleğe benzetilerek şüphe ve tereddüt 
içerisine düşürülmüş olacaklardır. 

İkincisi biz de onların kendi kendilerini içine düşürdükleri karışık halleri 
aleyhlerine daha da karıştırırız . .  Çünkü onlar kendi aleyhlerine işi karıştırdılar, 
doğru olduğunu bildikleri halde kendilerinden olan rasCıle iman etmediler, göz
leriyle görecekleri melek bir rasCıl istediler. İşte bu, durumu kendi aleyhlerine 
karıştırmalarıdır. 10 

1 O. Anda/sun, senden önce geçen peygamberlerle de alay edildi de 
onlarla eğlenenleri alaya aldıkları gerçek, çepeçevre kuşatıverdi. 

1 1 .  De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın sonra da yalan/ayanların sonu 
nice oldu, bir bakıverin . " 

12. De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir? " De ki: ''Allah 'ındır. 
O, rahmeti kendi üzerine yazmıştır. Anda/sun ki hepinizi, hakkında hiç 
şüphe olmayan Kıyamet gün ünde, toplayacaktır. Kendilerini zarara uğ
ratanlar, işte onlar iman etmezler. " 

Tefsiri: 

Şanı yüce Allah, kitabında rahmeti kendi üzerine yazdığını haber vermek
tedir. Bu onun kendisi üzerine böyle bir şeyi vacip kılması demektir. Bunu vacip 
kılan kendisidir. Vacip kıldığı şey de kendisi ile alakalıdır. Yani o kendi zatı ile 
bunu kendisine vacip kılmıştır. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellern-'in bu anlamı 
alabildiğine açıklayan ve gerçek mahiyetini açıklığa kavuşturan sahih hadisteki 
şu sözleriyle daha da pekiştirmiş bulunmaktadır: "Allah yaratmayı hükme bağla-

10 Medô.ricu 's-sô.likin, !, 245, 246 
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<lığında kendi eliyle, kendisi üzerine nezdinde bulunup Arşın üstünde konulmuş 
olan bir kitaba: Şüphesiz benim rahmetim benim gazabıma galip gelir, diye yaz
mıştır." Bir lafızda da: "Benim rahmetim gazabımı geçer" şeklindedir. 1 1  

Burada böyle bir  vacip kılmayı, yazma fiilini, el sıfatını ,  yazma yerini -ki bu
nun kitap olduğunu belirtmektedir- bu kitabın nerede bulunduğunu, bu kitabın 
onun nezdinde Arşın fevkinde <?lduğunu belirterek nasıl da vurgulayıp pekiştirdi
ği üzerinde dikkatle düşünmeliyiz. 

Görüldüğü gibi böyle bir vacip kılma çeşitli tekidlerle pekiştirilmektedir ki bu 
da yüce Allah'ın böyle bir rahmeti kendi zatı üzerine vacip kılmasıdır. 12 

13. Gecenin ve gündüzün içinde barınan her şey O'nundur. O, her 
şeyi işitendir, bilendir. 

1 4. De ki: "Ben gökleri ve yeri yaratan Allah'tan başkasını mı  dost 
edinecek mişim ? Hem O, yediriyor, ama yedirilmiyor. " De ki: "Ben 
İslôm'a girenlerin ilki olmakla emrolundum ve (bana:) Sakın müşrikler
den olma! (denildi) . "  

15 .  De ki: "Eğer Rabbime isyan edersem -gerçekten ben- o büyük 
günün (ahiretin) azabından korkarım. "  

1 6. O gün (azab) kimden çevrilip - giderilirse (Allah) - ona rahmet 
buyurm uş olur. işte bu apaçık bir kurtuluştur. 

11 Buhari, XIII, 395; Müslim, V, 595 
12  Bedôiu '/-fevôid, il, 161, 1 62 
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1 7. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa yine O'ndan başka onu 
giderecek kimse yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa . . .  İşte O, her
şeye gücü yetendir. 

1 8. Kullarının üstünde kCıhir olandır O. O, hikmeti sonsuz olandır, 
herşeyden haberdardır. 

1 9. De ki: "Kimin şCıhidliği en büyüktür?" De ki: "Benimle sizin ara
nızda Allah şCıhiddir. Şu Kur'Cın bana onunla sizi ve her kime ulaşırsa 
onları korkutup uyarmam için vahyolundu. Acaba Allah ile birlikte baş
ka ilCıhların varlığına gerçekten siz m i  şCıhidlik edersiniz?" De ki: "Ben 
(buna) şehadet etmem. " De ki: "O, ancak tek bir ilahtır ve ben muhak
kak sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. "  

Tefsiri : 

Ayetin maksadı şanı yüce Allah'ın RasCılünün risaletini tasdiki lehinde şahit
likte bulunmasıdır. Çünkü müşrikler RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e :  Senin 
bu söylediklerine kim şahitlik eder diye sorunca, şanı yüce Allah onun ve melek
lerinin, bir de kitap ehlinin alimlerinin onun lehine şahitlik ettiklerine dair ayetler 
indirmiştir. 13 Bunun üzerine yüce Allah: "De ki: Benimle sizin aranızda şah it ola
rak Allah ve yanında kitabın bilgisi bulunanlar yeter. " ( er-Ra'd ,  43) buyruklarını 
indirdi. Yani yanında kitabın bilgisi bulunan kimseler de benim lehime şahitlik 
ederler. Bunların şahitliği de makbuldür . .  Çünkü böyle bir şahitlik yüce Allah'ın 
şu buyruğunda dile getirdiği bilgiye dayalı bir şahitliktir: "Fakat Allah sana in
dirdiği ile şahitlik eder ki o bunu kendi ilmi ile indirmiştir. Melekler de (buna) 
şehadet ederler. Şahit olarak da Allah yeter. " (en-Nisa, 4/166) Yüce Allah da bu 
ayette: "De ki: Kimin şahitliği en büyüktür. " ( el-En' am, 19) diye buyurmaktadır. 

Yüce Allah bu buyruklarda rasCılü lehine şahitlik ettiğini haber vermektedir. 
RasCılünün doğruluğunu ispatlamak için de onun şahitliği yeterlidir. Şahit ola
rak o yeter. Eğer: Onun getirdiklerinin kesin ve doğru olduğu bilindikt�n sonra 
rasCılün doğruluğu lehine şahitliğinin mahiyeti nedir, diye sorulacak olursa (şöyle 
cevap verilir): Onun şahitliğinin rasCılünün doğruluğuna delaleti her türlü apaçık 
delilin delaletinden ve hak olan bir şeye şahitlik edenin şahitliğinden daha büyük 
bir delildir. Şanı yüce Allah'ın, RasCılü lehine yaptığı şahitlik en doğru, en büyük 
ve hakkında şehadette bulunulan hususun sabit olduğunun en açık delil idir. 

13 Taberi, İbn Abbas -radıyallahu anh-'dan şunu rivayet etmektedir: en-Nehham b. Zeyd, Kar
dem b. Ka'b ve Bahri b. Umeyr, Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-'e gelerek: Ya Mu
hammed! Sen Allah ile birlikte bir başka ilahın olduğunu bilmiyor musun, dediler. Bunun 
üzerine RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-: "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Peygam
ber olarak ben bunu tebliğ etmek üzere gönderildim ve ben buna davet ediyorum" diye 
buyurdu. Bunun üzerine yüce Allah da onlar ve onların bu sözleri hakkında: "De ki: Kimin 
şahitliği en büyüktür . . .  i'!lan etmezler. " (el-En'ôm, 19-20) buyruklarını indirdi. (Taberi, Tefsir, 
VII, 164) 
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Bu bir yönü . Bir başka yönüne gelince, yüce Allah onun söylediklerini tas
dik etmekte ve rasulünün kendisinden haber vermiş olduğu hususlarda doğru
luğuna dair kat'i delilleri ortaya koymaktadır. O halde Rabbinin söylediklerinin 
doğruluğuna dair şahitlik ettiğini haber verecek olursa, verdiği bu haberde doğru 
söylediği de kesinlik kazanır. Bu hususta da onun lehine kat'i ve kesin bir şahitlik 
de sağlıklı ve doğru bir şahitlik olur. İşte ayetin anlamı budur. 14 

"Şu Kur'an bana onunla sizi ve her kime ulaşırsa onları korkutup uyarmam 
için vahyolundu. " diye buyurmaktadır. 

Maksat, Kur'an' ın kendisine ulaştığı herkestir. Kur'an kime ulaşır ve kim onu 
anlama imkanına sahip olursa onunla korkutulup uyarılmış ( inzar edilmiş) olur. 
Çocukların,  bunakların ve fetret döneminde ölmüş olanların imtihan edilmesi 
ile ilgili olarak rivayet edilmiş bulunan hadisler15 ancak İslam' ı  aklı ile kavrayıp, 
idrak etmemiş kimselerin imtihan edileceklerine delil teşkil etmektedir. Bunlar 
sorgulanacakları vakit davetin kendilerine ulaşmadığını ve akıllarıyla İslam' ı  
idrak etmediklerini söyleyeceklerdir ama çeşitli sanatların , ilimlerin inceliklerini 
anlamış olan bir kimsenin böyle bir delili yüce Allah'a karşı ileri sürmesine imkan 
bulunmayacaktır. Çocukların buluğa ermeden önce dünyada şeriatın hükümleri 
ile sorumlu tutulmayışları, ahirette onların şer'i hükümler ile mükellef olmaya
caklarına delil teşkil etmez. Ubey ve ashabından nakledilen görüş budur ve bu 
oldukça güçlü bir görüştür. ı6 

20. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi öz oğullarını 
tan ıdıkları gibi tan ırlar. Kendilerin i  zarara uğratanlar ise, onlar iman et
mezler. 

21 . Allah 'a karşı yalan uyduranlardan veya ayetlerin i ya/anlayanlar
dan daha zalim kim olur? Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa eremez. 

14 Tariku'l-hicreteyn ,  3 15, 3 1 6  
15  Bu mesele hakkında varid olmuş hadisler ile ilim adamlarının görüşleri ve onların bunu anla

yışları ile ilgili olarak yüce Allah ' ın: "Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini 
almış . . .  " (el-A'raf, 1 72) buyruğu ile ilgili açıklamalara bakınız. 

16 Tuhfetu '/-VedOd, 252 
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22. O günü  (hatırla ki) onların hepsini toplayacak, sonra da şirk ko
şanlara: "Iddia ettiğin iz ortakların ız nerede? "  diyeceğiz. 

23. Bundan sonra: "Rabbimiz olan Allah hakkı için biz müşriklerden 
olmadık" demelerinden başka bir mazeretleri olmayacak. 

Tefsiri: 
Yani onların şirklerinin akıbeti şirklerinden uzak olduklarını söylemekten ve 

onu inkar etmekten daha ileriye gidemeyecektir. 17 
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24. Kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediklerine ve (şirk koşup) iftira 
ettikleri şeylerin de nasıl önlerinden kaybolup gittiğine bir bak! 

25. Içlerinden seni  dinleyenler vardır. Halbuki Biz, onu anlayamasın
lar diye kalblerine perdeler, kulaklarına ağırlık koyduk. Onlar (istedikle
ri) her Cıyeti görseler yine de onlara iman etmezler. Hatta sana gelseler 
seninle mücadele ederler. O kfıfirler: "Bu (Kur'fın), eskilerin masalların
dan başka bir şey değildir" derler. 

Tefsiri: 

Bu perdeler ve bu ağırlık ileri derecedeki buğz, nefret ve yüz çevirmektir. On
lar bu halleri ile birlikte ayetleri işitemezler, akledemezler. Meselenin tahkiki halin
de görülür ki onların bu durumları kalpleri üzerindeki perdeler ve kulaklarındaki 
ağırlıktan kaynaklanmaktadır. Onların bu halleri bunu gerektirir ve iktiza eder. 

Kalplerdeki perdeleri ve ağırlığı böyle tefsir eden kimseler bunları gerekleri 
ve muktezaları ile tefsir ederler ama, durum ne olursa olsun bu nefret, yüz çe
virmek ve buğzetmek onların fiillerindendir. Bunlar da Allah tarafından var edi
len şeylerdir. Nitekim re ' fet (şefkat) ,  merhamet ve kalplerin Allah'ın evine doğru 
meyledip, şevk duyması da kulların fiillerindendir. Bunları var eden ise yüce 
Allah'tır. Zatları, sıfatları onların fiillerini, iradelerini ve itikatlarını var eden (ca' l  
eden,  cfül) odur. Bütün bunlar onun var ettiği ve yarattığı şeylerdir. Kulun bunları 
kendi ihtiyarı (seçimi) ve iradesi ile yapmasına rağmen bu böyledir. 18 

17 Ravdatu'l-Muhibbin, 5 1  
18 Şifau 'l-alil, 56 
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26. Onlar, hem (halkı) ona uymaktan alıkoyar, hem kendileri de on
dan uzaklaşırlar. Bu şekilde ancak kendilerini helak ediyorlar, ama işin 
farkında değillerdir. 

27. Onları, ateşin başında durdurulup da: "Keşke, biz (dünyaya) geri 
döndürülseydik? Rabbimizin ayetlerin i  ya/anlamazdık, mü 'minlerden 
olurduk" diyecekleri vakit bir görsen! 

28. Hayır, evvelce gizledikleri şeyler karşılarına çıktı. Eğer geri dön
dürülür/erse yine kendilerine yasaklanan şeylere geri dönerler. Çünkü 
onlar şüphesiz yalancıdırlar. 

Tefsiri : 

Müfessirlerin çoğu19 bu ayetin anlamı etrafında dönüp dolaşmış ama mak
sada ulaşamamışlardır. Onların görüşlerine baş vuracak olursak, açıklamaları
nın sadra şifa olmadığını, susamışın susuzluğunu gideremediğini görürüz. Oysa 
ayetin anlamı onların yaptıkları tefsirden daha büyük ve daha üstündür. Onlar 
(28. ayetin başındaki) "bel: hayır" ile yapılan idrabı (önceki kanaatlerin reddi) 
anlamını iyice fark edemedikleri gibi, onların (sözü edilen yalanlayıcıların) daha 
önce neleri gizledikleri ve neyin kendilerine ortaya çıktığını da fark edememiş
lerdir. Onların açıkça gördükleri (görecekleri) şeyin azap olduğunu zannetmiş
lerdir. Yaptıkları bu açıklamaların yüce Allah'ın: "Ewelce gizledikleri şeyler" ile 
bir uyum arzetmediğini görünce bu sefer hazfedilmiş bir muzafın varlığını takdir 
cihetine gittiler. Bu muzaf da daha önce neleri gizleyip sakladıklarının haberini 
teşkil eder. Bu sefer cevabını veremeyecekleri bir başka durum ile karşı karşı
ya kaldılar. O da şudur: Bunlar daha önceden şirklerini ve küfürlerini gizleyip 
saklamıyorlardı .  Aksine bunu açığa vuruyorlar, ona davet ediyorlar, bunun için 
savaşıyorlardı .  Onların böyle bir şeyi yapacaklarını ileri sürdükten sonra şunu 
eklediler: Bu müşrikler kıyametin bazı durumlarında ve bazı konumlarda şirkle
rini saklayıp, şirk koşmadıklarını söyleyerek inkar edecekler ve: Rabbimiz olan 
Allah hakkı için biz müşrik değildik, diyeceklerdir, ama ateşin başına gelip dura
cakları vakit daha önce gizleyip sakladıkları o hallerinin cezasını açıkça görmüş 
olacaklardır. el-Vahidi: Tefsir alimlerinin benimsediği görüş budur, demektedir. 
Ancak bu görüşü benimseyenlerin ayetin açıklaması ile ilgili bir katkıları olma-

19 Bk. Taberi, VII, 174, 176. İbnu'l-Kayyim' in benimsediği görüş Taberi'nin sözü geçen 
ayetlerinde benimsemiş olduğu görüşten pek uzak değildir. 
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mıştır. Çünkü ifadelerin akışı (siyak) ile "bel: hayır" ile ıdrab yapılarak onların 
dünyaya geri döndürüldükleri takdirde tekrar kendilerine yasaklanan şeylere 
geri döneceklerinin haber verilmesi ve onların:  "Rabbimiz olan Allah hakkı için 
biz müşrikler değildik" diyeceklerinin söylenmesi, onların yaptıkları açıklamalar
la uyumlu değildir. Bunu iyice düşünmek gerekir. 

Aralarında ez-Zeccac' ın da bulunduğu bir kesim ise şöyle demektedir: "Bel: 
Bilakis, hayır:" tabi olanlar, elebaşılarının kendilerinden ölümden sonra diriliş ile 
ilgili olarak gizleyip sakladıkları şeyleri açıkça görmüş olacaklardır. 

Ancak bu, ayrıca açıklamayı gerektiren bir açıklama şeklidir ve görüldüğü 
üzere oldukça zorlanılarak yapılmış bir açıklamadır. Ancak bundan da daha gü
zel bir anlama el-Muberred' in ayetten çıkardığı şu anlamdır: Sanki onların küfür
leri onlar tarafından açıkça anlaşılan bir şey değildi . .  Çünkü onlar bu küfürlerinin 
zararlarını görememişler, zararları kendilerine gizli saklı kalmıştı. el-Muberred'in 
bu sözlerinin anlamı şudur: Küfürlerinin akıbette kendilerine vereceği zararı ve 
vebali göremedikleri için bu onlar için hakikati açıkça görülmeyen ve gizli saklı 
kalan bir şey gibi olmuştur. Azabı gözleriyle görünce, küfürlerinin hakikatini ve 
şerrini de açıkça görmüş oldular. (el-Müberred devamla) dedi ki: Bu da senin 
daha önce birisine bir hususu söyleyip, anlattığın halde ona: İşte şimdi sana 
söylediğim açıkça ortaya çıkmış oldu, demene benzer. Halbuki senin o söyle
diğin husus önceden de açıkça görülen bir şeydi .  Dolayısıyla onların herkesin 
gözü önünde açıkça ifade ettikleri , yerleşik ve göçebe herkesi kendisine davet 
ettikleri küfür ve şirklerinin akıbeti kendileri için gizli ve saklı olduğundan ötürü 
gizleyip saklıyorlardı, demek kolay olmadığı gibi ,  zulüm ve fesadı açıkça işleyen, 
insanlar öldüren, yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışıp uğraşan kimseler için de 
kötü akıbetini bilmedikleri ve bu akıbet kendilerine gizli saklı olduğu için bunları 
gizleyip sakladığı da söylenemez. 

O halde, buyruğu ile neyi murad ettiğini en iyi bilen Allah olmakla birlikte 
ayetin anlamı şöyle olmalıdır: Bu müşrikler Cehennem'in başında durdurulup, 
onların Cehennem'e gireceklerini gözleriyle görüp anlayacakları vakit keşke dün
yaya döndürülseler de Allah'a iman edip, ayetlerini tasdik etseler, rasullerini ya
lanlamasalar diye temenni edeceklerdir. Ancak şanı yüce Allah durumun böyle 
olmayacağını haber vermektedir . .  Çünkü onların tabiatlarında ve karakterlerinde 
iman sözkonusu değildir. Aksine onların karakterleri küfür, şirk ve yalanlamaktan 
ibarettir. Geri döndürülecek olsalar dahi döndürülmekten sonra da önceki halleri 
gibi olacaklardır. Yüce Allah onların dünyaya döndürüldükleri vakit kesinlikle 
iman edip, tasdik edeceklerine dair iddialarında yalancı olduklarını haber ver
mektedir. 

Ayetin maksadı ve neyi anlatmak istediği açıkça ortaya çıktığına göre bu
radaki "bel : hayır" ile idrabın anlamı da onlara açıkça görülenin ne olduğu, 
daha önce saklamış oldukları şeyin ne olduğu ve onların: "Keşke biz geri döndü-
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rülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık, müminlerden olurduk" sözlerini 
söylemeye onları neyin iteceği de açıkça anlaşılmış olur. Buna göre bunlar, dün
ya hayatında iken kendilerinin batıl üzere olduklarını, rasCıllerinin de Allah'tan 
getirip kendilerine tebliğ ettikleri hususlarda onlara doğru söylediklerini biliyorlar 
ve bunu kesin bir hakikat olarak kabul ediyorlardı, ama onlar bunu gizleyip, 
kendi aralarında açıklamadılar. Hatta bunu gizleyip saklamak üzere birbirlerine 
tavsiyelerde bulundular. O halde onların geri dönüp, iman etmeyi temenni et
melerine iten sebep daha önce bilmedikleri bir şey olan rasCıllerin doğruluğunu 
öğrenmiş olmaları olmayacaktır . .  Çünkü onlar bunu biliyor ve saklıyorlardı. Kı
yamet gününde ise onların içlerinde saklamış oldukları batıl üzere olduklarına 
ve rasCıllerin de hak üzere olduklarına dair gizleyip sakladıkları kanaatleri or
taya çıkacaktır. Önceleri bunu gizleyip saklıyorlarken bunu artık gözle görülür 
bir şekilde açıkça fark edeceklerdir. Eğer geri döndürülecek olurlarsa nefisleri 
iman etmelerine müsaade etmeyecek yine küfretmeye ve yalanlamaya döne
ceklerdir . .  Çünkü onlar iman etmeyi o gün rasCıllerin söylediklerinin hak oldu
ğunu, şirkin ise batıl olduğunu bilip öğrenecekleri için temenni etmeyeceklerdir. 
Onlar tahammül edebilme takatlerinin bulunmayacağı azabı görecekleri vakit 
bu temenniyi yapacaklardır. Bu da şuna benzer: Bir kişi bir şahsı gizlice sever, 
onunla beraber olmayı arzu eder. Bununla beraber bu sevgisinin batıl olduğunu 
ve bundan vazgeçmenin doğru olacağını da bil ir. Buna: Eğer bu kişi bundan 
haberdar olursa, hemen seni cezalandırıverir denilir, bu şahıs da bunu bilmekle 
birlikte karşı çıkar ve: Hayır, onu sevmek, onunla beraber olmak doğru olandır, 
der. Bu kişi onu bundan dolayı cezalandırmak üzere yakalayıp, o da kesinlikle 
cezalandırılacağından emin olunca affedilmeyi ve cezalandırılmamayı temenni 
eder. Bundan sonra da onunla bir araya gelmemeyi taahhüt eder. Oysa kalbinde 
ona dair sevgisi ve onunla birlikte olma tutkusu, gözüyle cezayı gördükten sonra 
bile tekrar bu işe dönmeye onu itecek durumdadır. Hatta fiilen cezayı çektikten 
ve cezadan dolayı perişan hale düştükten sonra bile bunu tekrarlamak ister, ama 
cezalandırılacağı vakit de hatalı olduğunu, doğru olanın ise yapmaması gerektiği 
söylenen husus olduğunu da açıkça görür. Fakat eski haline dönecek olursa yine 
ona yasak kılınan şeye döner. 

İşte buradaki "bel: hayır" ile idrabın bu anlam ile ne kadar uyumlu olduğu 
üzerinde iyice düşünelim. Bu da onların: Dünyaya geri döndürülecek olursak 
şüphesiz iman eder ve tasdik ederiz . .  Çünkü şu anda bizler rasCıllerin söyledikleri
nin hakkın ta kendisi olduğunu açıkça görmüş bulunuyoruz, şeklindeki sözlerinin 
reddedilmesidir. 

Yani durum dediğiniz gibi değildir. Aksine sizler bunu biliyor ve bunu fark 
ediyordunuz. Bununla birlikte bunu saklıyordunuz. Dolayısıyla size mazeret teş
kil edecek şekilde daha önce bilmediğiniz bir şey sizin için açıklık kazanmış değil
dir. Aksine sizler tarafından daha önce bilinen ve gizleyip saklamak hususunda 
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birbirinize tavsiyelerde bulunduğunuz şeyler, sizin için açıkça görülmüş bulun
maktadır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.20 

29. Onlar: "Bu (hayat), ancak dünya hayatımızdır. Biz diriltilecek de 
değiliz" dediler. 

30. Sen Rabblerin in huzurunda durdurulacak/arı zamanı bir görsey
din! O: "Bu hak değil miymiş?" diye buyuracak. Onlar da: "Rabbimize 
yemin olsun ki evet" diyeceklerdir. O da: "Öyle ise küfre saptığınızdan 
dolayı azabı tadın" buyuracak. 

31 . (Ölümden sonra dirilip) Allah 'a kavuşmayı ya/anlayanlar, ger
çekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kıyamet kendilerine ansızın gelip 
çattığı zaman, günahların ı  sırtlarına yüklenerek: "Orada yaptığımız ku
surlardan dolayı yazıklar olsun bize" diyeceklerdir. Dikkat edin, yüklen
dikleri (günah) ne kötüdür! 

32. Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalanmadan başka bir şey de
ğildir. Ahiret yurdu ise takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala 
akıllanmayacak mısın ız? 

33. Onların söylediklerinin seni mahzun ettiğin i  elbette biliyoruz. 
Onlar aslında seni yalanlamıyor/armış; fakat o zalimler bile bile Allah 'ın 
ayetlerini inkar ediyorlar. 

Tefsiri: 

Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar" buyruğu yüce 
Allah'ın: "Onlar aslında seni yalanlamıyor/armış" buyruğundan sonra gelmekte
dir. Yüce Allah 'ın: "Ayetlerimizi ancak zalim olanlar bile bile inkar ederler. " (el-

20 Uddetu's-Sôbirin, 187 



Bedai'ut-tefslr 

AnkebUt, 29/49) buyruğu ile "Ayetlerimizi ancak kôfirler bile bile inkôr ederler. " 
(el-AnkebCıt, 29/47) buyrukları da bu kabildendir. Buna göre fukahanın dava 
ve benzeri bahislerde mutlak inkCır anlamında "cuhCıd (bile bile inkar) "  lafzını 
kullanmaları pek güzel değildir . .  Çünkü bir şeyi inkar eden bazı hallerde haklı 
olabilir. Bu durumda ona cahdeden (bile bile inkar eden) denilmez.21 
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34. Anda/sun senden önce (gelen) peygamberler de yalan/anmışlar

dı. Fakat yalanlanmalarına rağmen sabrettiler. Onlara eziyet de edildi. 
Nihayet onlara yardımımız gelip yetişti. Al/ah 'ın kelimelerin i  değiştire
bilecek yoktur. Anda/sun ki (önceki) peygamberlerin haberlerinden bir 
kısmı sana gelmiştir. 

Tefsiri: 

Yani Allah ' ın azabını kimse değiştiremez yahutta Allah'ın azabını gerektiren 
hususları kimse değiştiremez.22 

35. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, istersen yere bir 
menfez açıp yahut göğe de bir merdiven dayayıp onlara bir ôyet getir
meye gücün yeterse (hiç durma yap) ! Allah dileseydi onları muhakkak 
hidôyet üzere toplardı. Öyleyse sakın cah illerden olma! 

36. (Davetini) ancak dinleyenler kabul ederler. Ölüleri ise Allah diril
tecektir. Sonra yalnız O'na döndürülecek/erdir. 

2 1  Bedôiu 'l-fevôid. lV. 1 18,  1 19 
22 el-Fevôidu'l-muşeuuık, 14 
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3 7. "Rabbinden ona bir ayet (mucize) indirilseydi ya'" dediler. De ki: 
''Allah bir ayet indirmeye elbette kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. " 

38. Yeryüzünde yürüyen her bir hayvan ve iki kanadıyla uçan bü
tün kuşlar, ancak sizin gibi birer ümmettir/er. Biz, o Kitap 'ta h içbir şeyi 
eksik bırakmadık. Sonra (bütün bunlar) ancak Rabblerinin huzurunda 
toplanırlar. 

Tefsiri: 

Burada sözü edilen kitabın ne olduğu hususunda görüş ayrılığı vardır.23 
Kur'an mı yoksa Levh-i mahfuz mu olduğu hususunda iki farklı görüş bulun
maktadır. 

Bir kesim bununla kastedilen Kur'an-ı Kerim'dir ve buyruk, hususun kaste
dildiği umum lafızlardandır, demiştir. Yani bizler zikredilmesine ve açıklanmasına 
ihtiyaç duydukları hiçbir şeyi o Kitapta eksik bırakmadık. Yüce Allah'ın: "Biz 
senin üzerine Kitabı her şey için bir açıklama olmak üzere indirdik. " ( en-Nah!, 
16/89) buyruğuna benzemektedir. 

Bununla birlikte umumu kastedilen umumi lafızlardan olması da mümkün
dür. Kasıt da orada her şey mücmel veya mufassal olarak zikredilmiş bulun
maktadır. Nitekim İbn Mesud24 saçına saç ekleyeni de, ekletilmesini isteyeni de 
lanetledikten sonra şunları söylemiştir: Hem ben Allah'ın, Kitabında lanet ettiği 
kimseleri ne diye lanetlemeyeyim ki? Bunun üzerine bir kadın kalkarak: Ben 
Kur'an' ı okudum, böyle bir şey bulmadım deyince, İbn Mesud ona şu cevabı 
vermişti: Eğer sen Kur'an'ı iyice okumuş olsaydın, bunu görecektin .  Yüce Allah: 
"Rasul size ne verdiyse onu alınız, size neyi yasakladıysa ondan uzak durunuz. " 
(el-Haşr, 59/7), diye buyurmaktadır. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' de, saçına 
saç ekleyeni de, ekletilmesini isteyeni de lanetlemiş bulunmaktadır. 

Şafii: Kim herhangi bir olay ile karşı karşıya kalırsa mutlaka Allah'ın kitabın
da ona delalet eden bir yol bulunur, demiştir. 

Bir başka kesim de ayet-i kerime'de sözü edilen "kitap"dan kasıt, Allah' ın 
her şeyi yazmış olduğu levh-i mahfuzdur demişlerdir. İbn Abbas'tan gelmiş olan 
iki rivayetten birisi de böyledir. Ayet-i kerime ile ilgili bu görüş daha kuvvetlidir. 
Ayrıca ifadelerin akışı da buna delil teşkil etmektedir. . Çünkü yüce Allah şöyle 
buyurmaktadır: "Yeryüzünde yürüyen her bir hayvan ve iki kanadı ile uçan bü
tün kuşlar ancak sizin gibi bireı- ümmettir/er · (el-En'am, 6/38) 

23 Bunun levh-i mahfuz olduğunu kabul edenler arasında Taberi. Tefsir, VII, 188; Beğavi, III, 
132; Zemahşeri, il, 12; İbn Kesir, II, 141 'dir. Kurtubi 'nin, III, 2417'de onun Kur'an-ı Kerim 
olduğuna dair eğilimi anlaşılsa bile iki görüşten herhangi birisini tercih etmemiştir. Ayrıca bk. 
ed-Durru'l-mensur, III, 266 

24 Buhari bunu VIII, 498 gibi çeşitli yerlerde; Müslim, iV, 836 
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Bu buyruk onların yaratılış, rızık, yemek, onlar ile ilgili ilk takdir bakımından 
boşu boşuna yaratılmadıkları aksine ibadet ettirildikleri ve ilahi emre boyun eğ
dirilmeleri bakımından bizim gibi ümmetler oldukları manasını ihtiva eder. Yüce 
Allah onları yaratmayı ,  ecellerini, rızıklarını, sonunda ulaşacakları noktayı takdir 
buyurmuştur. Daha sonra yüce Allah onların akıbetlerini ve yok edildikten sonra 
varacakları yeri de sözkonusu etmekte, arkasından da: "Sonra ancak Rablerinin 
huzurunda toplanırlar" diye buyurmaktadır. Böylelikle onların yaratılışlarındaki 
ilk hallerini, nihayetlerini de zikretmekte, bu iki hali sözkonusu ederken de ara
da: "Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık" diye buyurmaktadır. Yani bütün 
bunlar yazılmış, takdir edilmiş, var edilmelerinden önce her şey tek tek tespit 
edilmiştir. Bu açıklamalar arasında emir ve nehyin yer aldığı kitabın sözkonu
su edilmesini pek münasip kılmamaktadır. Aksine ilk kitabın (takdirin yazıldığı 
levh-i mahfuzun) zikredilmesi daha uygundur. 

Birinci görüşü destekleyen kimselerin buna şu şekilde cevap verme imkanları 
vardır: Burada Kur'an-ı Kerim' in zikredilmesi sureti ile onun bu hususu sözkonu
su edip onu haber vermeyi de ihtiva ettiğini bildirmektedir. Dolayısıyla bu kitap
ta biz hiçbir şeyi eksik bırakmamışız, aksine biz size olmuş olanı da, olacak olanı 
da toplu ve icmali olarak size haber vermiş bulunuyoruz. Ayrıca bir başka husus 
da bu görüşün tercih edilmesini daha da ağırlıklı bir ihtimal haline getirmektedir. 
O da yüce Allah' ın :  "Rabbinden ona bir ôyet indirilseydi ya dediler. De ki: Al
lah bir ayet indirmeye elbette kadirdir, fakat onların çoğu bilmezler." (el-En'am, 
37) buyruğunun akabinde bunun zikredilmiş olmasıdır. Böylelikle (38. ayet ile) 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-'in doğruluğunun en büyük ve en açık ayetine 
dikkat çekilmektedir. Bu da her bir şeyin açıklamasını ihtiva eden ve onda hiçbir 
şeyin eksik bırakılmadığı kitaptır. Bundan sonra da onların da göklerde ve yerde 
bulunan ümmetlerden bir ümmet olduklarına da dikkatlerini çekmektedir. Bu 
ise onların yaratıcının varlığını, kudretinin, ilminin kemalini, mülkünün geniş
liğini, ordularının çokluğunu bildirmeyi de ihtiva etmektedir. Onun dışında hiç 
kimsenin s::ı.yıp bilme imkanı bulunmayan ümmetlerin bulunduğu hakikatini de 
kapsamaktadır. Bunun da kapsamına ondan başka hiçbir ilah , onun dışında bir 
rab bulunmadığı, alemlerin rabbinin de o olduğu muhtevası vardır. Bu da onun 
vahdaniyetine, yaratmasına ve kudretine, kitabı indirmesi açısından da sıfatların 
kemaline delildir. Onun indirdiği o kitapta emri ve kelamı bakımından hiçbir de
lili eksik bırakmamıştır. İşte bu onun emri ciheti ile bir istidlaldir, öbürü de onun 
yaratması ciheti ile bir istidlaldir. O halde şuna dikkat etmek gerekir: Yaratmak 
da, emretmek de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. 

Ayrıca buna yüce Allah' ın : "Dediler ki: Üzerine Rabbinaen ayetler indirilme
li değil miydi? Deki: Ayetler ancak Allah 'ın nezdindedir. Ben apaçık bir uyarıcı
yım. Kendilerine karşı okunup duran, sana indirdiğimiz bu kitap onlara yetmedi 
mi? Şüphe yok ki bunda iman eden bir topluluk için bir rahmet, bir öğüt vardır. " 
(el-Ankebut, 50-51) buyruğu da buna tanıklık etmektedir. 
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"Kitap" dan kastın levh-i mahfuz olduğu görüşünü destekleyenler de şöyle 
diyebilirler: Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' den kendilerine "bir ayet" göster
mesini istemeleri üzerine, şanı yüce Allah'ın onlara ayet indirmeye kudretinin ol
mayışı dolayısıyla indirmeyi terk etmediğini, bunun yerine onlara rahmeti, ihsanı 
ve bu husustaki hikmeti dolayısıyla indirmeyi terk ettiğini haber vermektedir . .  
Çünkü eğer onların tekliflerine uygun olarak Üzerlerine ayet indirecek olur ise , 
iman etmemeleri halinde acilen cezalandırılacaklardır. Daha sonra yüce Allah 
sayılarını kendisinden başkasının bilmediği pek büyük ümmetleri yaratmış ol
masını kudretinin kemaline delil olarak zikretmektedir. İşte cinslerinin, türlerinin , 
vasıflarının, şekillerinin farklılıklarına rağmen bunca ümmetleri yaratmaya kadir 
olan, bir ayet indirmekten nasıl aciz olabilir? 

Daha sonra yüce Allah kudretinin ve ilminin kemalini bütün bu ümmetleri tek 
tek saydığını , sayılarıyla onları bildiğini, onları yazdığını, rızıkların ı ,  ecellerini ve 
hallerini hiçbir şeyi eksik bırakılmadığı bir kitapta takdir ettiğini ve bütün bunları 
bildiğini de bildirerek, kudretinin ve ilminin kemalini haber vermektedir. Daha 
sonra onları öldüreceğini ve kendi huzuruna onları hep birlikte toplayacağını 
da bildirmektedir. "Ayetlerimizi yalanlayanlar ise karanlıklarda kalmış sağırlardır, 
dilsizlerdir." Onlar, Allah' ın rububiyyetini ve vahdaniyetini, rasullerinin de doğru 
söylediklerini bilme neticesine ulaştıracak şekilde düşünmekten ve ibret almak
tan acizdirler. Daha sonra yüce Allah ayetlerin tek başlarına hidayet bulmaları 
için yeterli olmadığını haber vermektedir. İsterse o bu ayetleri beşerin tekliflerine 
uygun olarak indirmiş olsun. Aksine emir bütünüyle yalnızca O'nundur. "Allah 
dilediğini saptırır, dilediğini de dosdoğru yol üzerinde bırakır. " 

O halde bu görüş bu husustaki iki görüşün daha kuwetli olanıdır. Doğrusu
nu en iyi bilen Allah ' tır.25 

39. Ayetlerimizi ya/anlayanlar karanlıklarda kalmış sağır/ardır, dilsiz
/erdir. Allah dilediğin i  saptırır, dilediğin i de dosdoğru yol üzerinde tutar. 

Tefsiri: 

Rasullerini ve onların izinden gidenleri sözlerinde ve fiillerinde dosdoğru yol 
üzerinde tutan şanı yüce Allah olduğuna göre, sözlerinde ve fiillerinde de yine 
dosdoğru yol üzerinde olmaya bizzat kendisi daha bir layıktır. Bununla birlikte 

25 Şifau' l-alil, 40, 4 1  
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rasullerin ve onların izinden gidenlerin izledikleri yol, onların emrine muvafıktır 
ama bizzat onun (celle celaluhu) izlediği yol hamdinin , kemalinin ve mecdinin/ 
şanıyüceliğinin gerektirdiği hakkı söylemek ve hakkı işlemek şeklinde ortaya çı
kan dosdoğru bir yoldur. Başarı Allah' tandır.26 

26 İ 'lamu'l-muvakkı'in, 1, 215 
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40. Sen de ki: "Eğer size Allah 'ın azabı gelirse yahut size kıyamet ge
lip çatarsa, Allah 'tan başkasını mı çağıracaksınız? Şayet doğru kimseler 
iseniz (bana söyleyin) . "  

41 . Hayır, yalnız O'na yalvarırsın ız, O da dilerse (kaldırılması için) 
ya/vardığın ız şeyi giderir; siz de şirk koştuğunuz şeyleri unutursunuz. 

42. Andolsun ki, senden önceki ümmetlere Biz n ice peygamberler 
gönderdik. Onları yalvarırlar diye darlığa ve sıkıntıya uğrattık. 

43. Bari onlara azabımız geldiğinde ya/varsalardı. Fakat kalbleri katı
laşmıştı. Şeyt�n da yaptıkların ı  kendilerine süslü göstermişti. 

44. Onlar kendilerine hatırlatılan şeyi (öğüdü) unutunca Biz de üzer
/erine her şeyin kapıların ı  açtık. Nihayet kendilerine verilenlere sevinin
ce ansızın onları tutup yakalayıverdik de ümitsiz kalıverdiler. 

45. Böylece zulmedenlerin ardı arkası kesildi. Alemlerin Rabbı olan 
Allah 'a hamda/sun. 

46. De ki :  "Bana haber verin; eğer Allah sizden işitmenizi ve gözle
rinizi alsa, kalblerinizin üstüne mühür vursa, Allah'tan başka onları size 
geri verecek ilah kimdir?" Bak, ayetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz 
da sonra onlar yüz çeviriyorlar. 

47. De ki: "Bana haber verin; eğer Allah 'ın azabı size ansızın yahut 
açıktan açığa gelip çatsa, zôlimler topluluğundan başkası helak olur mu?" 

48. B iz, peygamberleri ancak müjdeleyici/er ve uyarıcılar olarak 
göndeririz. Artık kim iman edip (davranışların ı) düzeltirse onlara korku 
yoktur; onlar üzülmezler de. 

49. Ayetlerim izi yalanlayan/ara gelince fasıklık edip durdukları için 
onlara azab dokunacaktır. 

50. De ki: "Ben size yanımda Allah 'ın hazineleri vardır, demiyorum. 
Ben gaybı da bilmem. Size: Şüphesiz ben bir meleğim de demiyorum. 
Ben, ancak bana vahyolunan (Kur'anj a uyarım. "  De ki: "Hiç görme
yenle gören bir olur mu? Hiç düşünmCıyor musunuz?" 

51 . Rabblerinin huzurunda toplanacak/arından korkan ları sen 
onunla (Kur'an ile) uyar. Onların ondun başka ne bir dostları ne de bir 
şefaatçıları vardır. Olur ki sakınırlar. 

52. Sırf O'nun rızasını dileyerek sabah akşam Rabblerine dua eden
leri kovma. Onların hesabından sana birşey düşmez. Senin hesabın
dan da on lara bir şey düşmez ki onları kovasın. (Kovarsan) o takdirde 
dilimlerden olursun. 

53. Biz böylece onların bir kısmını diğer bir kısmı ile denedik ki: "Al
lah aramızdan bunlara mı lutfetti (Onlara mı imanı ihsan etti) ?" desinler 
diye. Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir? 
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Tefsiri : 

Şüphesiz bu buyrukta, sözü geçen fiilinin bir gerekçesi belirtilmektedir. Söz
konusu bu fiil, yarattıklarının bir kısmı ile diğer bir kısmını imtihan etmesi ,  sına
masıdır. Efendileri ve eşrafı kölelerle, zayıflarla, azatlılarla (mevali) ile sınaması 
gibi. Soylu ve efendi köleye, zayıfa ve yoksula bakıp onun Müslüman olduğunu 
görünce , onunla birlikte ya da ondan sonra Müslüman olmayı büyüklüğüne ye
dirmez ve bunu havsalası almaz. Bu kişi benden önce hayra, kurtuluşa ulaşacak 
ve ben geri kalacağım öyle mi? Eğer bu bir hayır ve mutluluk olsaydı ,  bunlar biz
den önce bu işe nail olamazlardı, der. İşte onların bu sözleri verdikleri, hükmün 
bir kısmıdır. 

Bu denemeden ve imtihandan maksada gelince , böyle bir sözü söylemek 
haktan yüz çevirmeye, hakka karşı büyüklenmeye, hakkı eksiksiz bir şekilde bilip 
tanıdıktan sonra ona itaat etmemeye delildir. Her ne kadar bu bir illet (maksat) 
ise de bundan asıl amaç başkasıdır. Çünkü nihai illetler (amaçlar, maksatlar) 
bazen bizzat kendileri için, bazen de başkaları için gözetilir. Bu durumda illet bi
zatihi istenene götüren bir vesile (araç) olur. Bunların söyledikleri bu sözler ile bu 
sözün gerektirdiği sonuçlar, bizatihi amaç olarak gözetilen sonuçları da gerektirir. 
Bunların bu sözleri onun adaleti, hikmeti, izzeti, kahrı , saltanatı, bağışa layık ve 
bağışı elde etmeleri güzel olan kimselere bağışı, bu bağıştan mahrum edilmeyi 
hak eden ve ancak böyle bir mahrumiyete layık olan kimselerden de alıkonul
masıdır. Bundan dolayı yüce Allah: "Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir?" 
diye buyurmaktadır. Şükredenler ise nimetin değerini bilen ve kendilerine yap
tığı bağışlar dolayısıyla nimet sahibine şükreden kimselerdir. O bu gibi kimseleri 
de, bu nimetlerin değerini bilmeyip, bunlar dolayısıyla Rabbine şükretmeyenleri 
de bilir ve birbirinden ayırt eder. İşte onların birbirleri ile sınanmaları (fitneye 
maruz bırakılmaları) ,  bir kesimin şükrünü, diğerlerinin de küfür ve nankörlüğünü 
ortaya çıkartan böyle bir ayırt etmenin gerçekleşmesi içindir. 27 

Yine yüce Allah'ın rahmetine nail olmasını niyaz ettiğimiz İbnu' l-Kayyim 
şunları söylemektedir: 

"Biz böylece onların bir kısmını .  . .  " 

Bunlar, onun hidayet nimetinin kadrini bilen ve bundan dolayı ona şükre
den , kendilerini şükür ehlinden kıldığı için de onu övüp ona hamdeden kimse
lerdir. Şanı yüce Allah kime hidayet vermişse hidayet verişinde, kimi saptırmışsa 
onu dalalette bırakışında, adaletin ve ihsanın gereğinden başkasını yapmaz. O 
kendisine yakınlaştırılmaya, hidayet bulmaya ve ikrama layık olan kimseleri ka
pısından kovmaz, huzurundan uzaklaştırmaz. Aksine kovulup, uzaklaştırılmak-

27 Şiffüı 'l-alil, 1 9 1 ,  192 
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tan başkasına layık olmayan, yakınlaştırılması ve ikrama mazhar kılınması onun 
hikmetine uymayan, hamdi ile bağdaşmayan ,  kendisine yakınlaştırılmaya, özel 
kimselerden ve gerçek dostlarından sayılmaya ehil olmayanları uzaklaştırır.28 

Yani yüce Allah nimetlerine karşı kendisine şükredenleri en iyi bilendir. Bu 
sebeple kendisine şükredenlere lütfunu tahsis eder, ona ihsanda bulunur. O ken
disine şükretmeyenleri şükür edenlerden ayırt eder . .  Çünkü herkes ona şükret
meye, onun lütuf ve ihsanını taşımaya ve onun ikramları ile özel lütuflara mazhar 
olmaya layık olamaz. 29 
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28 Medôricu 's-sô/ikin ,  I, 128 
29 Zôdu '/-Meôd, l ,  53 
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54. Ayetlerim ize iman edenler sana geldiğinde onlara de ki: "Selam 
sizlere. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Şöyle ki: İçin izden kim 
bilmeyerek kötü bir iş işler de sonra arkasından tevbe eder düzeltirse, 
şüphesiz o mağfiret ve merhamet edendir. " 

55. Günahkarların yolu sana belli olsun diye ayetleri böylece açıklı
yoruz. 

56. De ki: "Sizin Allah 'ı bırakarak ibadet ettiğinize ibadet etmek/iğim. 
bana kesin olarak yasak edildi. " De ki: "Ben heva (ve heves) lerinize asla 
uymam. O takdirde sapmış olurum da hidayete erenlerden olmam. " 

5 7. De ki: "Şüphesiz ben Rabbimden gelmiş apaçık bir delil üze
rindeyim. Siz ise onu yalanladın ız. Sizin acele gelmesini istediğiniz şey 
(azab), benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah 'ındır. O doğruyu 
haber verir ve O, ayırd edenlerin en hayırlısıdır. " 

58. De ki: "Eğer o acele istediğiniz şey benim yanımda olsaydı, el
bette benimle sizin aranızdaki iş b itirilmiş olurdu. Allah, zalimleri çok iyi 
bilendir. " 
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59. Gaybın anahtarları O'nun yanındadır. Ondan başkası bunları bil
mez. Karada ve denizde ne varsa (hepsini) O bilir. Bir yaprak düşmeye 
görsün, mutlaka onu bilir. Yeryüzünün karanlıklarında (düşen) tek bir 
tane (bile olsa onu bilir); yaş ve kuru müstesna olmamak üzere hepsi 
apaçık bir kitaptadır. 

60. O, geceleyin sizi öldüren (ölümü andıran bir halde uyutan) , gün
düzün de ne kazandığınızı bilendir. Sonra sizi belli bir ecel tamamlanın
caya kadar onda gene diri/tendir. Sonra dönüşünüz O'nadır. Sonra da 
neler yaptığın ızı size haber verecektir. 

61 . O, kulların ın üzerinde kahir (egemen) olandır. Ve üzerin ize koru
yucular da gönderir. Nihayet birin ize ölüm gelse, elçilerimiz onun ruhu
nu alırlar. Onlar eksik de yapmazlar (bir fazlalık da) . 

62. Sonra onlar hak mevla/arı olan Allah 'a döndürülür/er. Bilin ki 
hüküm ancak O'nundur ve O, hesap görenlerin en sürat/isidir. 

63. De ki: "Bizi bundan (bu güç durumdan) kurtarırsa elbette şükre
denlerden olacağız; diye kendisine gizli ve açık olarak yalvarıp yakardı
ğınız zaman karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır?" 

64. De ki: "Onlardan da her türlü sıkıntıdan da sizi Allah kurtarır. 
Sonra da siz şirk koşarsın ız. " 

65. De ki: "O, size üstünüzden yahut ayakların ızın altından bir azab 
göndermeye ya da sizi birbirin ize katıp kiminize kiminizin hıncını tattır
maya kadir olandır. " lyice idrak etsinler diye ayetleri nasıl açıkladığımıza 
bir bak! 

66. Kavmin de onu yalanladı. Halbuki o hakkın ta kendisidir. De ki: 
"Ben sizin üzerin izde bir vekil (gözcü) değilim. "  

67. (Kur'an-ı Kerim 'in verdiği) her bir haberin kararlaştırılmış bir za
manı vardır. Siz de yakında öğrenirsiniz. 

68. Ayetlerimize dalanları (alay edenleri) gördüğün zaman onlar baş
ka bir söze dalıncaya kadar, kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana 
unutturursa, artık hatırladıktan sonra, o zalimler topluluğu ile oturma! 

69. Sakınanlara onların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. 
Fakat sakın ırlar diye (onlara) hatırlatmaları gerekir. 

70. Dinlerini b ir oyuncak ve bir eğlence edinip dünya hayatının al
datmış olduğu kimseleri terket. Allah'tan başka bir dost ve bir şefôatçısı 
olmayan her bir nefsin, kazandıkları (günahlar) yüzünden helake sü
rüklenmemesi için sen onunla (Kur'an'la) hatırlat. Ne kadar fidye verse 
de ondan alınmaz. Onlar kazandıkları yüzünden helôke sürüklenmiş 
kimselerdir. İnkar edegeldik/erinden dolayı, onlar için kaynar sudan bir 
içecek ve can yakıcı bir azab vardır. 
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71 . De ki: "Allah 'ı bırakıp bize fayda ve zarar vermeyen şeylere mi 
ibadet edelim? Allah bizi h idayete kavuşturduktan sonra ökçe/erimiz 
üzerine gerisin geriye mi döndürüle/im ? Hani arkadaşları: "Bize gel" 
diye hidayete çağırdıkları halde, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşırken, 
şeytanların saptırdıkları kimse gibi mi olalım?"  De ki: "Asıl h idayet 
Allah 'ın gösterdiği doğru yoldur. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmak
la emrolunduk. " 

72. Bir de: "Namazı dosdoğru kılın ve O'ndan korkun" diye. Huzu
runa varıp toplanacağınız yalnız O'dur. 

73 . O, gökleri ve yeri hak ile yaratandır. O'nun "ol" diyeceği (Kıya
met) günü her şey oluverir. Sözü haktır O'nun. Sur'a üfürüleceği günde 
mülk (ve hakimiyet) yalnız O'nundur. Görüneni de görünmeyeni de bi
lendir. O Hakimdir, herşeyden haberdar olandır. 

Tefsiri: 

Fakat Sabiilerin (yıldızlara tapanların) şükürleri yıldızlar ve yüce varlıklar ci
heti iledir. Bundan dolayı haniflerin imamı -Allah'ın salat ve selamları üzerine 
olsun- yıldızların u!Cıhiyetinin batıl olduğu hususunda onlarla tartışmıştır. Yüce 
Allah onun bu tartışmasını el-En'am suresinde 74-79. ayetler arasında zikretmiş 
bulunmaktadır. 
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74. Hani  İbrahim babası Azer'e: "Sen bir takım putları ilah mı edini
yorsun ? Gerçekten ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görü
yorum " demişti. 

75. Biz, İbrahim 'e kesin bilgiye varanlardan olsun diye göklerin ve 
yerin mülkünü böylece gösteriyorduk: 
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76. Gece onu (İbrahim 'i) bürüyüp örtünce, b ir yıldız gördü: "Bu 
muymuş benim Rabbim ?"  demişti. O (yıldız) sönüp gidince de: "Ben 
öyle sön üp gidenleri sevmem " demişti. 

77. Sonra ay'ı doğarken görünce de: "Bu muymuş benim Rabbim?"  
demiş, o da kaybolunca: "Eğer Rabbim bana h idayet etmezse, ben mut
lak sapıklardan olurum" demişti. 

78. Sonra güneşi doğarken görünce: "Rabbim (sizin dediğinize göre) 
bu olmalıdır. Çünkü bu, daha büyük" demişti. O da batınca: "Ey kav
mim! Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden tamamen uzağım "  demişti. 

79. "Şüphesiz ki ben yüzümü Hanif olarak gökleri ve yeri yaradana 
çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. " 

Tefsiri: 

Onun bu tartışması bu husustaki en açık ve en güzel bir tartışmadır. Bu 
tartışmasıyla onun getirdiği delil açık bir üstünlük sağlamış, onların delillerini 
çürütmüştür. Yıldızların, ayın ve güneşin ilah oluşlarının kayboluşları nedeniy
le batıl olduğunu ve kaybolmanın , görünmemenin ilaha yakışmadığını, aksine 
ilahın asla kaybolmayan ve her zaman şahit olan olması gerektiğini, aynı şekilde 
her zaman galip ve kahir olması gerekip, yenilip kahredilen olmaması gerektiğini 
de açıklamıştır. İlahın kullarına faydalı olması, kendisine ibadet edene zarar ve 
fayda sağlayabilecek olması, onun sözünü işitip, bulunduğu yeri görmesi, ona 
hidayet vermesi ,  ona doğruyu göstermesi, ona zarar verecek ve rahatsız edecek 
her şeyi ondan uzaklaştırması gerektiğini ortaya koymuştur. Bütün bunları ise 
ancak bir ve tek olarak Allah yapar. O halde onun dışındaki bütün mabudlar 
batıldır. 

Hanifler imamı güneşin,  ayın ve yıldızların bu konumda olmadıklarını gör
düğünden; onları yaratan, yoktan var eden ve onları daha önceden benzer ör
nek ve modelleri olmaksızın vücuda getirene yükselerek: "Şüphesiz ki ben yüzü
mü hanif olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim " demiştir. Bununla şanı yüce 
Allah'ın, yıldızların (ve diğer gök cisimlerinin) ihtiyaçları bulunan yerlerini, onlar 
olmaksızın var olmaları imkanı da bulunmayan mekanlarının yaratıcısı olduğuna 
da işaret edilmektedir . .  Çünkü bu cisimlerin ,  var olabilecekleri bir yere ihtiyaçları 
vardır. Onları var edecek, işlerini çekip çevirecek, onlara rububiyyet edecek biri
sine ihtiyaçları vardır. Muhtaç olan, yaratılan, bir Rabbe ve işlerini çekip çevirene 
gereği olan bir varlık ise ilah olamaz. 

Allah hususunda kavmi onunla tartışmıştı .  Allah'a ibadet hususunda kim 
tartışmaya kalkışırsa, hiç şüphesiz onun tartışmasında ileri süreceği deliller çürük
tür, çürümeye mahkumdur. Bu sebeple İbrahim (a.s) kavmine:  Beni doğru yola 
iletmişken, benimle Allah hakkında mücadele mi ediyorsunuz?" (el-En'am, 80) 
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demişti. Hiç şüphesiz bu da bu hususta söylenecek en güzel sözlerdendir. Yani 
sizler beni Rabbimin tevhidini kabul etmekten,  yalnızca ona ibadet etmekten 
başka tarafa çevirmek ve onun hakkında beni şüpheye düşürmek istiyorsunuz. 
Oysa o beni doğruya iletmiş, bana hakkı apaçık göstermiştir. Öyle ki hak benim 
için adeta gözle görülür gibi netleşmiştir. Buna karşılık şirkin batıl olduğunu ve 
akıbetinin kötülüğünü, ilahlarınızın ibadete layık olmadığını, onlara ibadet eden
lerin dünyada da ahirette de çok ileri derecede zarar görmelerini gerektirdiğini 
de bana açıklamış bulunmaktadır. O halde siz benden nasıl olur da ona iba
detten, onu tevhid etmekten yüz çevirerek şirke yönelmemi istiyorsunuz? Beni 
hakka hidayet etmişken, doğru yolu bana göstermişken böyle bir şeyi benden 
nasıl isteyebilirsiniz? 

Delil getirmenin ve tartışmanın faydası batıldan hakka, bilgisizlikten ilme, 
körlükten görmeye intikali ve bunlara dönüşü istemeyi sağlamaktır. Sizin kendi 
dışındaki bütün mabudların batıl olduğu hak ilah hakkındaki benimle tartışmanız 
ise tam bunun aksi muhtevaya sahiptir. 

Onlar İbrahim {a.s ) ' ı  ilahlarının kendisine kötülük yapacağını söyleyerek 
onu korkutmak istediler. Tıpkı müşrik bir kimsenin Allah ile birlikte ortak koştuğu 
ilahının ona bir kötülük yapacağını söyleyerek korkutması gibi . Bunun üzerine 
İbrahim el-Halil: "Ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam" diye cevap ver
mişti . .  Çünkü sizin ilahlarınız kendilerini inkar edip, onlara ibadet etmeyi kabul 
etmeyenlere zarar veremeyecek kadar hakir ve değersizdir. Daha sonra bütün 
işleri bir ve tek olarak Allah'ın meşietine havale edip, korkunun ve ümidin yalnız 
ona yönelik olması gerektiğine dikkat çekerek: "Meğer ki Rabbim bir şeyi dilemiş 
olsun" diye sözlerini sürdürmektedir. Buradaki istisna munkatı' bir istisnadır. Yani: 
Ben sizin ilahlarınızdan korkmuyorum. Onların hiçbir meşietleri, kudretleri yok
tur, fakat benim Rabbim bir şey dileyecek olursa, o bana gelir, bana isabet eder. 
Hiçbir şey dileyemeyen, hiçbir şey bilemeyen sizin ilahlarınızın istedikleri değil . 
Yerini bulan ve gerçekleşen meşiet, yalnız benim Rabbiminkidir. O bilgisiyle her 
şeyi kuşatmıştır. O halde kendisinden korkulup, kendisine ibadet edilmesi daha 
çok kime yakışır? Şanı yüce Allah'a mı, yoksa sizin uydurma ilahlarınıza mı? 

Daha sonra: "Hala düşünüp, öğüt almayacak mısınız?" diye buyurmaktadır. 
Böylelikle ortak koştuğunuz varlıkların herhangi bir meşietinin bulunmadığını, 
tam meşiet ve tam ilim sahibi olan hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığını bilme
yecek misiniz? 
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80. Kavmi ona karşı delil getirmeye kalkıştı. O da dedi ki: (Allah) 
beni doğru yola iletmişken ben imle Allah hakkında mücadele mi edi
yorsunuz? Ben ise O'na ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Meğer 
ki Rabbim bir şey dilemiş olsun. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hôlô 
düşünüp öğüt almayacak mısınız? 

81 . Allah üzerin ize hakkında bir delil ve belge indirmediği şeyi siz 
O'na ortak koştuğunuz halde korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak koş
tukların ızdan nasıl korkarım ?  Şimdi bu iki gruptan hangisi güven duy
maya daha layıktır? Eğer biliyorsanız (söyleyin). 

Tefsiri: 

Bu da delil getirene karşı getirdiği delilin ileri sürülmesinin en güzel şekille
rinden birisidir. Böylelikle batıl peşinde olan kimsenin getirdiği aynı delil, kendi 
görüşünün tutarsızlığının ve izlediği yolun batıl olduğunun belgesi olur. Onlar, 
Allah' ın, ibadet edilebileceklerine dair Üzerlerine herhangi bir delil indirmediği 
uydurma ilahlarıyla onu korkuttular. Oysa bunların ilahlıklarının batıl olduğu da, 
onlara ibadetin zararlı olduğu da açıkça ortaya çıkmıştır. 

Bununla birlikte sizler Allah'a ortak koşmanızdan, onunla birlikte başka 
ilahlara ibadet etmenizden korkmuyorsunuz. Söyleyin bana, bu iki kesimden 
hangisi güven duymaya ve korkmaya daha layıktır. Muvahhidler kesimi mi, 
müşrikler kesimi mi? 

Şanı yüce Allah kendisinin hükmünden daha doğru hüküm bulunmayan, 
adaletli hükmü ile her iki kesim arasında hükmünü vererek şöyle buyurmaktadır: 
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82. "İman edenlere ve imanlarına zulüm " yani şirk "karıştırmayan/a

ra gelince, işte onlaradır güvenlik ve onlardır h idayete ermiş olanlar. " 
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Tefsiri : 
Bu ayet nazil olunca, muhtevası ashaba ağır geldi ve : Ey Allah' ın RasCılü! 

Hangimiz nefsine zulmetmez mi ki, dediler. Bunun üzerine Allah RasCılü : Kasıt 
ancak §irktir, sizler salih kulun: "Muhakkak şirk pek büyük bir zulümdür. " (Luk
man, 31/13) dediğini duymadınız mı, diye buyurdu.30 

Şanı yüce Allah böylelikle muvahhidlerin lehine hüküm vererek hidayet bul
duklarını ve güvende olduklarını belirtmi§tir. Mü§riklerin ise bunun zıttı konu
munda olduklarını yani onlar için dalaletin ve korkunun sözkonusu olduğunu 
beli rtm i§ti r. 

Daha sonra yüce Allah §öyle buyurmaktadır: 
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83. işte bu, kaumine karşı lbrahim 'e uerdiğimiz hüccetimizdir. Biz 

kim i dilersek onu derece derece yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hik
met sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir. 

Tefsiri : 
Ebu Muhammed b .  Hazm dedi ki :3 1  Sabiilerin izledikleri din, onların yeni bir 

takım §eyleri uydurup, dinlerinin §eriatlerini deği§tirdikleri vakte kadar görülmü§ 
dinlerin en eskisi ve dünyada da çoğunlukla yaygın olan idi . Onlar bu deği
§iklikleri yapınca yüce Allah kendilerine halili lbrahim' i  bugün bizim izlemekte 
olduğumuz İslam dini i le ve bozdukları, ifsad ettikleri §eylerin tashih edilmesi 
için gönderdi ,  RasCılullah -sallallahu aleyhi vese\lem - ' in Allah' tan bize getirmi§ olduğu 
müsamahakar hanifliği onlara getirdi .  O ve onun izinden gidenler o dönemlerde 
de, daha sonra da "Hanifler" diye adlandırılıyorlardı . 

Derim ki : Sabiiler iki kısımdır. Bir kısmı mü§rik sabiilerdir, bir kısmı da hanif 
sabiilerd ir. Bunlar arasında çe§itli tartı§malar olmu§tur. e§-Şehristani de kitabın
da aralarındaki bir takım tartı§maları nakletmi§ bulunmaktadır.32 

lbrahim'in kavmine kar§ı getirdiği delilleri yüce Rabbimiz §U buyrukları ile 
bize aktarmaktadır: 

30 Buhari. 1 ,  109 ve başka yerlerde; Müslim, 1, 329 
3 1  İbn Hazm, el-Fasıl/ fi'l-Mileli ve 'n-Nihal, iV, 6, 7 
32 İğôsetu'l-lehfôn, 1, 255 
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"Kavmi ona karşı delil getirmeye kalkıştı. O da dedi ki :  "(Allah) beni doğru 
yola iletmişken ben imle Allah hakkında mücadele mi ediyorsunuz? Ben ise O'na 
ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Meğer ki Rabbim bir şey dilemiş olsun. 
Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah 
üzerin ize hakkında bir delil ve belge indirmediği şeyi siz O'na ortak koştuğu
nuz halde korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım ?  
Şimdi bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsan ız 
(söyleyin) . İman edenlere ve imanlarına zulüm karıştırmayan/ara gelince; işte 
onlaradır güvenlik ve onlardır h idayete ermiş olanlar " (el-En'am, 8/80,81 ,82) 

Bu söz, zahiri itibariyle münazaracıların, cedelcilerin, kıyasçıların ve karşı 
çıkanların kendilerini zorlayarak ortaya koydukları sözler gibi söylenmemiştir. 
Aksine bu sözler, delillendirmenin ana ilkelerini ve temel bölümlerini kapsayan 
bir haber kipi şeklinde ortaya konulmuştur. Bu, aynı zamanda delillerin mukad
dimelerini, neticelerini en açık, en anlaşılır ve en kolay bir şekilde ortaya konul
duğu bir surette göstermiş bulunmaktadır. 

Bundan maksat da şudur: lbrahim kavminin kendisini şirke davet etmelerini 
hayretle karşılayarak onlara şöyle demişti : Allah bana hidayet verdikten sonra 
basiretim iyice açıld ıktan, bana ihsan etmiş olduğu hidayeti ile tevhidini bilişim 
sağlamlaştıktan sonra , onu tevhid etmekten beni uzaklaştırmayı ümit ederek Al
lah hakkında benimle nasıl tartışabilirsiniz? Halbuki siz de biliyorsunuz ki , her
hangi bir hususta hiçbir şüphe ile karşılaşmayan herhangi bir tereddüde düşme
yerek basiret üzere bir itikada sahip bir kimsenin,  o inancından vazgeçirilmesine 
imkan bulunmamaktadır. 

Aynı şekilde bir şeyin açıklık kazanıp, netleşmesinden sonra delil getirip tar
tışmak bir çeşit abesle iştigaldir. Tıpkı güneşin doğuşunu gözleri ile gören kimse
lerin başkalarıyla tartışarak güneşin doğuşu hakkında delil getirmelerine benzer. 
Sizlerin böyle bir kimseye karşı güneşin henüz daha doğmadığını ileri sürerek 
tartışmanızın ne faydası olabilir? 

Daha sonra şunları söylemektedir: "Ben ise ona ortak koştuğunuz şeylerden 
korkmam. Meğer ki Rabbim bir şey dilemiş olsun. "  Sanki lbrahim (a .s )  onların 
kendisini ilahlarının kendisine bir zarar vermekle korkutmuş olduklarını dile ge
tirmektedir. Nitekim Hud kavmi de ona: "Biz ancak şunu deriz: Ilôhlarımızdan 
biri seni fena çarpmış. " (HCıd, 13/54) demişlerdi .  

İbrahim (a .s )  de şöyle demişti : Eğer hoşuma gitmeyen bir şey bana isabet 
edecek olursa, bu hiç şüphesiz sizin Allah'ı bırakarak kendilerine ibadet ettiğiniz 
putlardan gelmiş olmayacaktır. Kendileri bunu yapmaktan çok uzaktırlar. . Çünkü 
bu putlar kendilerinden bir şey ümit edilen yada kendilerinden korkulan varlıklar 
değildir. Aksine bana bir şey gelip isabet ederse , o ancak dilediğini yapan, diledi
ği hükmü koyan , fayda ve zarar yalnız kendisinin elinde bulunan, mutlak fail ve 
hayy olan tarafından gelebilir. 
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Daha sonra yüce Allah' ın ilminin genişliğini bu konuda sözkonusu ederek 
önemli bir noktaya çok güzel bir şekilde ve incelikli ifadelerle dikkat çekmektedir. 
Şöyle ki: Yüce Allah beni de, sizi de, bu ilahları da benim bilemeyeceğim kadar 
ileri derecede bilir. O herhangi bir işi dileyecek olursa elbette o dilediğini en iyi 
bilendir. Onun bilgisi her şeyi kuşatandır. O bana hoşuma gitmeyen ve beni han
gi cihetten geldiğini bilmediğim bir musibet ile karşı karşıya bıraksa bile, o benim 
bilmediğimi bilgisi ile kuşatandır. 

Bu da en ileri derecede bir tefviz ( işlerin Allah'a havale edilmesi) , güç ve 
takate , kurtuluşun sebeplerine sahip olmayışının en ileri derecede ifade edilme
sidir. 

Bütün bunların ancak Allah'ın elinde olduğunu benim elimde olmadığını 
çok açık bir dille ifade etmektedir. Nitekim Şuayb (a.s)  da kavmine şöyle demişti: 
"Allah bizi ondan kurtardıktan sonra yine sizin dininize geri dönersek, doğrusu 
Allah 'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Ona dönmemiz bizim için olacak şey de
ğildir. Meğer ki Rabbimiz olan Allah dileye. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. 
Biz ancak Allah 'a güvenip dayandık. " ( el-A'raf, 7/89) Görüldüğü gibi rasuller, 
Allah'ın kendilerine yaptıklarına dair bilgiyi Allah'a havale etmişlerdir. Onun bir 
şeyi dilemesi halinde o dilediğini onun daha iyi bildiğini, bizim ise bu işin olma
yışı ya da meydana gelmemesi ile ilgili hiçbir bilgimizin olmadığını ifade etmiş 
oldular. 

Daha sonra İbrahim el-Halil, onlara delilini kabul etmelerini sağlayacak bir 
üslup ile dönerek şunları söyledi: 

''Allah üzerin ize hakkında hiçbir delil ve belge indirmediği bir şeyi siz ona 
ortak koştuğunuz halde korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak koştuklarınızdan 
nasıl korkarım ?  Şimdi bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır, eğer 
biliyorsanız?" (el-En'ôm, 8/81 ) 

O kavmine şunları söylemiş oluyordu: Bir akıl ya da akıl sahibi bir kimse
ye göre Allah'a uluhiyetinde ortak koşmuş olduğunuz şeylerden korkmam nasıl 
uygun olabil ir? Halbuki bu ortak koştuğunuz varlıklar bir fayda sağlayamaz, bir 
zarar veremez. Sizler ise Allah'a, uluhiyyetinde bu hususta üzerinize herhangi bir 
delil indirmemiş ve bu konuda bunu size şeriat yapmamış olduğu kimseleri ortak 
koşmaktan korkmuyorsunuz. Göklerin ve yerin yaratıcısı, her şeyin Rabbi, mut
lak egemeni, zarar verebilen ve fayda sağlayabilen yaratıcısına, yoktan var edici
sine , hiçbir şeyi yaratamayan, kendileri yaratılmış bulunan, ne kendilerine, ne de 
kendilerine ibadet edenlere zarar verebilmek, fayda sağlayabilmek imkanına sa
hip bulunmayan, öldürmeye, hayat vermeye, ölümden sonra diriltmeye kudreti 
bulunmayan varlıkları ortak koşan, bunları uluhiyyette onun dengi ve benzeri 
kabul ederek onları ibadet olunan, kendileri için secdeye varılan, boyun eğilen ,  
ona yaklaşılmaya çalışılan varlıklar haline getiren b ir kimse, hiç şüphesiz Allah 
ile birlikte başka bir ilah tanımayan, aksine onu tevhid ederek uluhiyyetinde, 
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rubCıbiyyP.tinde, azametinde, saltanatında onu bir ve tek tanıyan yalnızca onu 
seven, ondan korkan kimseye göre daha çok korkmalıdır. Eğer siz biliyorsanız, 
bu iki kesimden hangisinin güven duymaya daha layık olduğunu söyleyebilirsi
niz. Şanı yüce Allah bu iki kesim arasında en güzel hükmü vermiş ve bu hükme 
kalpler itaatle boyun eğmiş, fıtratlar bunun doğruluğunu ikrar etmiş, akıllar ona 
teslim olmuştur. İşte yüce Allah şöyle buyurmaktadır : "İman edenlere ve imanla
rına zulüm karıştırmayan/ara gelince, işte onlaradır güvenlik ve onlardır h idayete 
ermiş olanlar. " (el-En'am, 82) 

Şimdi bu sözlerin, tartışanların tartışmalarını kesmek hususundaki hayret ve
rici etkileri, onların kendisini kabul etmeye davet ettikleri ve zorlamak istedikleri 
hususları aklen reddedilmesini gerektiren her şeyi kuşatması ve eleştirecek bir 
kimsenin eleştiride bulunacağı bir taraf bırakmayan, bir soru sormaya mecal 
bırakmayan kapsamlı bir şekilde delili ortaya koyuşu üzerinde iyice düşünelim. 
Onun bu sözleri, böyle bir konumda olduğundan ötürü şanı yüce Allah ona 
işaret ederek delilinin üstünlüğünü, azametini göstermiş oldu ve öneminin bü
yüklüğüne dikkat çekmek için de onu kendi zatına ifade ederek şöyle buyurdu: 
"İşte bu, kavmine karşı Ibrahim 'e verdiğimiz hüccetimizdir. Biz kimi dilersek onu 
derece derece yükseltiriz. " ( el-En'am, 83) 

Böylelikle bunu işiten bir kimse, yüce Allah'ın bu delili kendi zatına izafe et
mek suretiyle, onu haliline kavratıp, telkin edenin o olduğunu, İbrahim el-Halil' in 
bunu yüce Allah'tan öğrendiğini de anlamış olur. Aziz ve celil olan Allah'ın hali
line ve sevgili dostuna bir hücceti telkin etmesi , onun inadın kökünü kurutması, 
şirk ve ilhad ehlinin bütün iddialarını toptan ortadan kaldırmak özelliğine sahip 
olması için yeterlidir. 33 

İbrahim (a.s)  dedi ki: "Ben ise ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. 
Meğer ki Rabbim bir şey dilemiş olsun. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatm ıştır. " (el
En'am, 80) 

Yani benim ilahlarınız tarafından korkutulmam -Rabbimin bir şey dilemiş 
olması hali dışında- ebediyyen sözkonusu olmayacaktır. Eğer Rabbim bir şey 
dilerse onun dediği olur. Buna göre peygamberlerin olmayacağını haber ver
dikleri şeyleri yüce Rabbin meşietine ve onun ilmine havale etmeleri bir istidrak 
ve istisnadır. Yani böyle bir şey ebediyyen olmaz, fakat yüce Allah dilerse ayrı . .  
Çünkü yalnızca onun hikmetinin gerektirdiği bir takım hususlar vardır ki, bizler 
onları bilemeyiz. 

Yüce Allah'ın: "İman edenlere ve imanlarına zulüm karıştırmayan/ara ge
lince, işte onlara bir güvenlik ve onlardır h idayete ermiş olanlar" buyruğundaki 
zulüm'den kastın ,  (Allah RasCılü) ,  masiyetlerle nefse zulmetmek olduğunu anla
yanların bu anlayışlarını reddederek buradaki zulmün şirk olduğunu beyan et-

33 es-Sauaiku ' /-Mlirsele, 485. 490 
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miş ve Lukman' ın oğluna söylediği: "Şüphesiz şirk pek büyük bir zulümdür. " 
(Lukman, 13) buyruğunu sözkonusu etmiştir. Bununla birlikte lafızların siyakı 
üzerinde hakkıyla düşünülmesi halinde bu husus zaten açıkça anlaşılır . .  Çün
kü şanı yüce Allah : "Ve kendi nefislerine zulmetmeyenler" diye buyurmayarak, 
" imanlarına zulüm karıştırmayanlara gelince" diye buyurmaktadır. Bir şeyin bir 
şeye karıştırılması (lebs) , onun ile örtülmesi ve bütün cihetleri ile onu kuşatması 
demektir. İmanı ise küfürden başka bir şey kuşatamaz, örtemez ve onu karıştıra
maz ( lebs edemez) .34 

"işte bu, kavmine karşı İbrahim 'e verdiğimiz hüccetimizdir. Biz kimi dilersek 
onu derece derece yükseltiriz. " 

Zeyd b. Eslem ve başkaları der ki : 35 Delil ile ve ilim ile (yükseltiriz) .  Allah ' ın 
düşmanları onun getirdiği deliller ile ona karşı yenik düşüp, onun delili onlara 
iıstünlük sağladıktan ve putlarını da kırdıktan sonra onların bütün delillerini ve 
mabudlarını da kırmış oldu. Onlar da onu cezalandırmak ve onu ateşe atmak 
istediler. İşte bu, batıl üzere olanların yapageldikleridir. Onlar yenik düşecek ve 
onlara karşı delil ortaya konulacak olursa, hemen cezalandırma cihetine giderler. 
Nitekim Firavun da kendisine karşı delili ortaya koyan Musa (a .s ) 'a :  ''Anda/sun 
benden başka bir ilah edinecek olursan, şüphesiz seni zindana atılanlardan kıla
rım. " (eş-Şuara, 26) demiştir. 

Bunun üzerine İbrahim'e karşı olanlar onun için alevli bir ateş yaktılar. Man
cınıkla onu ateşe attılar. Bu onun yaptığı en büyük ve kendisi için en bereketli 
bir yolculuk oldu. Kesinlikle bundan daha mübarek, daha büyük, daha üstün ve 
onun kadar gözünü aydınlatan bir başka yolculuk yapmış değildir. Bu yolculukta 
Cebrail gök ile yer arasında ona göründü. Ey İbrahim, bir ihtiyacın var mı diye 
sordu. İbrahim: Senden bir ihtiyacım yok, dedi. İbn Abbas -radıyallahu anh- yüce 
Allah' ın: "Onlar öyle kimselerdir ki insanlar kendilerine: İnsanlar size karşı bir 
ordu hazırladılar. O halde onlardan korkun dediklerinde bu söz onların iman
larını arttırdı ve: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. " (Ali İmran, 1 73) 
Bu sözü sizin nebiniz de söyledi, ateşe atıldığı zaman İbrahim de söyledi.  Bunun 
üzerine yüce Allah ateşi onun için serin ve selamet kıldı .  

Buhari ' nin Sahih' inde36 sabit olduğuna göre Um Şerik, Peygamber -sallallahu 

aleyhi vesellem- ' in büyük kelerin öldürülmesini emir buyurmuş ve : "Bu keler İbra
him aleyhine (ateşi) üflüyordu" demiştir.37 

34 İ'lômu 'l-muvakkı'in, I, 434 
35 Bk. Taberi, VII, 259; ed-Durru'l-mensur, I I I ,  3 1 0  
3 6  Buhari, V I ,  448 
37 Cilau 'l-efham, 160 
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84. Biz ona (İbrahim 'e, oğlu) İshôk ile (Ishak' ın oğlu) YakCıb 'u ba

ğışladık. Her birine hidayet (ve nübüvvet) verdik. Daha önce de NCıh 'a 
da hidayet verdik. Onun zürriyetinden DavCıd'a, Süleyman'a, EyyCıb 'a, 
YCısuf'a, MCısa'ya ve HarCın'a da. Biz, iyi hareket edenleri işte böyle 
mükafatlandırırız. 

85. Zekeriyya 'ya, Yahya 'ya, Isa 'ya, llyas 'a da {hidayet verdik) . Hepsi 
sa/ih/erdendi. 

86. Ismail 'e, Elyesa 'a, YCınus 'a ve LCıt'a da (h idayet verdik) . Her bi
rini alemlere üstün kıldık. 

87. Onların babalarından, zürriyet/erinden ve kardeşlerinden bazıları
nı da (h idayete erdirdik) . Onları seçtik ve onları doğru bir yola da ilettik. 

88. Bu Allah 'ın hidayetidir. O, kullarından kimi dilerse onunla h idayete 
erdirir. Eğer onlar dahi  şirk koşsalardı, yaptıkları her şey boşa giderdi. 

89. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiğim iz kimse
lerdir. Şimdi bunlar (Kureyşliler) onları inkar ederlerse Biz de yerlerine 
onları inkar etmeyen bir topluluğu onlara vekil kılmışızdır. 

Tefsiri : 

Burada sözü geçen topluluk peygamberlerdir. Bir diğer goruşe göre 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in ashabıdır. Bütün müminlerin oldukları da 
söylenmiştir. Bunlardan dallanan, budaklanan çeşitli görüşler bir tarafa bütün 
görüşlerin esaslarını bunlar teşkil etmektedir. Bunlar ensardır yahut muhacirlerle 
ensardır yahut bunlar Fars oğullarından gelecek bir topluluktur diyenlerin görüş
leri bu tür temel görüşlerden dallanan, budaklanan fer'i görüşlerdir. Başkaları da 
bunların melekler olduklarını söylemişlerdir. İbn Cerir der ki:38 Bu görüşler ara
sında doğruya en yakın olanları bunların yüce Allah' ın bundan önceki ayetlerde 
isimlerini verdiği onsekiz peygamberdir. İbn Cerir şunları da ekler: Çünkü bundan 

38 Taberi, Vll, 263 
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önceki ayetlerde nebiler hakkında haber verilmiş bulunmaktadır. Yine bundan 
sonraki ayetlerde onlardan sözedilecektir. O halde bundan sonra gelenin önce 
sözü edilen peygamberlere dair bilgi sahibi olması, başkalarının durumu ile ilgili 
haberinin olmasına göre daha uygun ve daha doğrudur. Buna göre ayetin te'vili 
şöyle olur: Ey Muhammed! Senin kavmin olan Kureyşliler bizim ayetlerimize 
kafir olur, onları yalanlar, hakikatlerini inkar edecek olurlarsa şunu bilsinler ki, biz 
bu ayetleri korumakla onların hakikatlerini inkar etmeyen, onları yalanlamayan 
aksine onları tasdik edip, doğruluklarına iman eden, rasO.llerimizin ve senden ön
ceki peygamberlerin onları korumalarını ve onları gereği gibi yerine getirmelerini 
istemiş, emretmiş bulunuyoruz. 

Sure Mekke'de inmiştir.39 Yüce Allah' ın :  "Bunlar" buyruğu ile asıl itibariyle 
onun kavminden olup, onu inkar ederek kafir olanlara işaret etmektedir. Onla
rın dışındakiler ise , onlara tabi olarak bu işaretin kapsamındadır. Böylelikle bu 
ümmete mensup olanların getirdiklerini inkar edip, kafir olan herkes bunun kap
samına girer. Bu ümmet ve bu ilahi mesaj ı korumakla yükümlü olanlar asıl iti
bariyle nebilerdir. Müminler de bu hususta onlara tabidir. Dolayısıyla buyruğun 
kapsamına bu şeriati korumak görevini yerine getiren herkes girer. Onu himaye 
eden, ona davet eden de bu kapsama dahildir. Şüphesiz bu, asıl itibariyle pey
gamberlere ait bir görevdir, onlara iman eden müminlere de, onlara tabi olmaları 
itibariyle verilmiş bir görevdir. Dolayısıyla bu ayetin kapsamına girmeye en layık 
olanlar rasO.le tabi olanlar arasından ümmeti arasındaki onun halifeleri ve onun 
mirasçılarıdır. Bununla vekil kılınıp, görevlendirilenler onlardır. İşte bu, bu ayet 
hakkında söylenmiş olan görüşler arasında yerini alır. / 

Bunların melekler olduklarını söyleyenlere gelince ,40 oldukça zayıf bir gö
rüştür ve ifadelerin akışı (siyak) buna delalet etmemektedir. Ayrıca "bir topluluk 
(kavim)"  lafzı da bununla bağdaşmamaktadır . .  Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çoğun
lukla hatta istisnasız olarak görülen, "kavm" lafzının melekler hakkında değil, 
özellikle Ademoğulları hakkında zikredilmesidir. 

İbrahim (a .s ) ' ın meleklerden: "Tanımadık bir kavim" (ez-Zariyat, 25) diye 
sözetmesine gelince, o bu sözünü onları insanlardan sandığı için söylemiştir. 
Aynı şekilde anlamın üstünlüğü ve maksadı da bunu gerektirmez. Bundan dolayı 
bunu açıkça ifade edecek ( izhar edecek olursa . . .  )41 

Ayrıca şöyle açıklanmıştır: Eğer senin kavminin kafirleri onu inkar ederse biz 
onunla melekleri görevlendiririz. Onlar bunu inkar etmezler. Bu ise onun için bir 
teselli ve davasını inkar eden kafirlerin değersizliklerini ifade ettiği gibi, onların 

39 SuyCıti, ed-Durru '/-mensur, Il l , 3 12'de bunu İbn Ebi Şeybe' den, Abd b .  Humeyd'den, İbnu'l
Munzir'den. İbn Ebi Hatim 'den ve Ebu'ş-Şeyh'den diye zikretmiş ve bu görüşü Ebu Reca 
el-Utaridi'ye nispet etmişlerdir. 

40 Bir önceki notc.ı bakınız. 
4 1  Asıl nüshada da bu şeki ldedir. 
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buna ehil olmadıklarını, bu nimete layık olmadıklarını da anlatmaktadır. Daha 
önce kendileri hakkında iyiliğin takdir edilmiş olduğu iman ehli olan başkalarının 
da tercih edildiğini ifade eder . .  Çünkü ona daha layık ve ehil olanlar onlardır. 
Allah hidayetini nereye bırakacağını en iyi bilendir. O hidayetini dilediği kimse
lere tahsis eder. 

Aynı şekilde bu ayet-i kerimenin muhtevasında onun davetinin asla zayi ol
mayacağına ve muhafaza edileceğine dair bir işaret ve bir müjde de vardır. Buna 
göre bunlar, bu davetin değerini bilmeyecek olsalar ve kabul etmeseler bile onla
rın dışında onu kabul edecek, koruyacak, gözetleyecek, onu himaye edecek bir 
başka topluluk bulunacaktır. Bunların bu daveti inkar etmeleri onun kaybolması
na, yok olmasına sebep teşkil etmez, ona hiçbir zarar vermez . .  Çünkü bu davanın 
ehli olan kimseler vardır. Onların dışında onu korumaya layık olanlar vardır. 

Şimdi bu anlamın ne kadar üstün ve yüce olduğu üzerinde düşünelim. Bu 
ayetin, mümin kulların ona çabucak yönelmeleri, onu hızlıca kabul etmeye koş
maları için ne denli bir teşvik ihtiva ettiğini düşünelim . Bununla birlikte onları 
ne kadar sevdiğine ve bu nimeti kafir düşmanlarına tercih ederek onlara vermiş 
olduğuna da dikkatlerini çekmektedir. 

Yine bu ayetin kapsamında düşmanları , kafirleri ne kadar hakir görüp, onu 
ne kadar küçümsediğine, onlara aldırmadığına, onları önemsemediğine de bir 
işaret vardır. Eğer sizler de ona iman etmeyecek olursanız, ona iman eden ve 
onu korumakla yükümlü olan sizin dışınızdaki kullarım pek çoktur. Nitekim yüce 
Allah şöyle buyurmaktadır: "De ki: Ona ister iman edin, ister iman etmeyin . .  
Çünkü bundan önce kendilerine ilim verilmiş olanlara okununca çenelerinin 
üzerine yüzüstü secdeye kapanırlar ve: Rabbimizi tenzih ederiz, gerçekten Rab
bimizin vaadi kesin olarak gerçekleşir, derler '' (el-Isra, 17/107, 108) . 

Bir hükümdarın kendisine karşı gelen, emrine muhalefet eden köleleri varsa 
o da onlara bakarak şöyle der: Eğer bunlar benim nimetlerime karşı nankörlük 
eder, emrime karşı gelir ve benim onlara emirlerimin gereğine yerine getirmez
lerse benim onların dışında başka kölelerim vardır. İşte onlar da sizlersiniz. Siz 
benim emrime itaat ediyor, benim buyruklarımı yerine getiriyor, hakkımı eksiksiz 
veriyorsunuz. Böyle bir durumda ona itaatkar olan köleler nefislerinde bir ferah
lık, bir sevinç, bir gayret ve güçlü bir azim bulurlar. Bu da onların kulluklarının 
gereğini daha da çok yerine getirmelerine sebep teşkil eder. Efendilerinin ve 
sahiplerinin daha bir keremli bir kişi olarak onlar tarafından görülmesine sebep 
olur. Bu ise görülen ve hissedilen bir şeydir. 

Onların bu işe vekil kılınmalarına gelince, onların bu davaya iman etme 
rnuvaffakiyetine mazhar olmalarını, hukukunu yerine getirmelerini, hukukuna 
riayet etmelerini, onu korumalarını, ona samimiyetle bağlanmalarını da ihtiva 
eder. Nitekim bir kimsenin bir hususu yerine getirmek. onu kollayıp gözetmek ve 
korumak üzere başkasını  vekil kılıp, görevlendirmesi de böyledir. 
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Eğer: Bu şekilde vekil kılınıp, görevlendirilenlerden birisine bu anlamıyla 
-Allah' ın velisi denildiği gibi- "Allah ' ın vekili" demek doğru olur mu, diye so
rulacak olursa şöyle cevap veririz: Herhangi bir husus ile kayıtlı olan tevekkül 
fiilinin mutlak olarak kullanılması, ondan mutlak bir ism-i fail türetilmesini gerek
tirmez. Nitekim kayıtlı istihlaf fiilinin kullanılması da "Allah'ın halifesi" sözünün 
kullanılmasını gerektirmez . .  Çünkü yüce Allah : "Ve sizi yeryüzünde istih laf etmek 
için" ile: "Allah için izden iman edip, salih amel işleyenlere vaad etti ki onlardan 
öncekileri halife yaptığı gibi anda/sun ki onları da m uhakkak yeryüzünde halife 
kılacaktır . . . " (en-Nur, 24/55) diye buyurmuştur. Burada sözü edilen halifelik ma
kamına getirilmiş olmak, onların her birisi için: "O Allah ' ın halifesidir" demeyi 
gerektirmez . .  Çünkü burada halifelik makamına getirmek kayıtlı bir istihlaftır. 
Ebu Bekir es-Sıddik'a :  "Ey Allah'ın halifesi" diye hitap edilince , "Ben Allah ' ın 
halifesi değilim ama ben Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in halifesiyim ve bana 
bu da yeter" demiştir. Bununla birlikte : "O bu iş ile vekil kılınmıştır" demek uy
gundur. Nitekim yüce Allah : "Bir başka topluluğu onlara vekil kılmışızdır" diye 
buyurmaktadır. 

Maksat şudur: Böyle bir vekil kılmak ilim, amel , onun düşmanlarına kar
şı cihad, onları korumak görevini yerine getiren kimseler hakkında özel bir 
vekalettir. Aynı zamanda bunlar aşırıya gidenlerin tahriflerini, batılcıların sapık
lıklarını, cahillerin te'villerini de kabul etmez ve reddederler.42 Aynı şekilde bu bir 
rahmet, bir ihsan, bir tevfik ve bir özel bağış anlamı ile vekalet vermektir. Yoksa 
bir ihtiyaç dolayısıyla bir vekaet vermek değildir. 

Bir adamın kendisinin gıyabında ihtiyaç duyduğu için başkasının kendi adı
na tasarrufta bulunması için vekalet vermesi gibi değildir. Bundan ötürü seleften 
bazı kimseler: "Bir topluluğu onlara vekil kılmışızdır" buyruğu hakkında şunları 
söylemektedir: Bir de bunu bir başka kavme rızık olarak ihsan etmiştir. Bundan 
dolayı yüce Allah' ın bunları rızık olarak verdiği ve rahmet olarak ihsan ettiği 
kimseler hakkında: "O kimse Allah ' ın vekilidir" denilemez. Bu ise "veliyullah" 
(Allah' ın dostu) tabirinin veli edinmekten türetilmesinden farklıdır . .  Çünkü veli 
edinmek muhabbet ve yakınlık ifade eder. Tıpkı Abdullah (Allah' ın kulu) ve 
Allah'ın habibi denilebildiği gibi . 

Şanı yüce Allah kulunu ona ihsanda bulunmak, onun hatırını gözetmek ve 
ona rahmette bulunmak üzere veli edinir. Oysa yaratılmış böyle değildir. O bir 
başka yaratılmışı onunla güçlensin diye veli edinir. Onu veli edinerek gücü artsın 
ister . .  Çünkü kul zelildir, muhtaçtır. Aziz ve gani olan Allah ise , zilletinden ve ihti
yacından dolayı kimseyi veli edinmez. 

42 Bu sözleriyle İmam Ahmed ve daha başka imamların rivayet ettikleri sahih hadise işaret 
etmektedir: "Bu ilmi . . .  taşır. " Bu hadisin etraflı bir tahrici için benim tahkik ettiğim, Hatib 
el-Bağdadi'ye ait Şerefu Ashabi 'l-Hadis adlı eserine bakınız. İnşaallah yakındabasılacaktır. 
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Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Ve de ki: Çocuk edinmemiş, mülk ve ha
kimiyetinde hiçbir ortağı olmayan, acizliğinden ötürü velisi (yardımcısı) da bu
lunmayan Allah 'a hamda/sun. Onu tekbir ettikçe et. " (el-Isrô, 1 1 1 )  

Şanı yüce Allah, mutlak ve genel anlamıyla veli'yi nefyetmiş değildir. Aksine 
onun zilletten dolayı velisinin olmasını reddederek bir başka yerde kendisine ait 
özel velilerinin de bulunduğunu haber vermektedir. Yüce Allah şöyle buyurmak
tadır: "Haberiniz olsun ki Allah' ın velilerine hiçbir korku yoktur. Onlar kederle
necek de değillerdir. " (Yunus, 62 ) ;  ''Allah iman edenlerin velisidir. " (el-Bakara, 
257) Burada sözkonusu olan , rahmet, ihsan, gönlü hoş etmek anlamı ile bir veli 
edinmektir. Kabul edilmeyip, reddedilen velilik ise ihtiyaç ve zillet dolayısıyla veli 
edinmektir. 43 

Şanı yüce Allah, En'am suresinde düşmanları, onların küfür ve inkarlarını ,  
şirk koşmalarını ,  rasCıllerini yalanlamalarını sözkonusu ettikten hemen sonra ha
lili İbrahim hakkındaki bu buyruklarını zikretmiş bulunmaktadır. Ona göstermiş 
olduğu göklerin ve yerin melekOtunu, İbrahim' in Allah' ın dinini galip getirmek 
ve onun tevhidini üstün kılmak uğrunda kavmine karşı getirmiş olduğu delillerini 
dile getirmektedir. Daha sonra da onun zürriyetinden gelen diğer nebileri zikret
mekte, Allah' ın onlara hidayet, kitap ve hikmeti vermiş olduğunu anlatmakta
dır. Arkasından da yüce Allah: "Şimdi bunlar (Kureyşliler) onları inkar ederlerse 
biz de yerlerine onları inkôr etmeyen bir topluluğu onlara vekil kılmışızdır " (el
En'am,  6/89) diye buyurmaktadır. Böylelikle şanı yüce Allah şunu haber vermiş 
olmaktadır: O yeryüzünde kendisini inkar edecek, tevhidini kabul etmeyecek, 
rasCıllerini yalanlayacak kimseleri var ettiği gibi ,  aynı şekilde kullan arasından 
bunların küfür ve inkar ile karşıladıklarına iman edecek, onların yalanladıkları
nı tasdik edecek, bunların riayet etmeyip, dikkat etmedikleri haramlarına riayet 
edip uyacak kimseleri de var ettiğini bildirmektedir. Böylelikle yüce ve alt alem 
birbiri ile kenetlenebilmektedir. Aksi takdirde eğer hak ,  hakkın düşmanlarının 
hevasına tabi olsaydı, gökler, yer ve onların içerisinde bulunanların düzeni bo
zulur, kainat harap olurdu. Bundan dolayı şanı yüce Allah, alemin harap oluş 
sebepleri arasında yeri tutan hakkın sebeplerinin ortadan kalkması olduğunu 
da tespit etmiştir. Bunlar da onun kelamı, Beyti, dini, dininin gereklerini yerine 
getirenlerdir. işte bunlar ortadan kalkacak olursa, alemlerin harap olmasını ge
rektiren bu sebeplerin karşısında hiçbir şey duramaz ve hiçbir şey onlara engel 
olamaz. 

"el-Halim" adı sıfatlar ile daha çok içiçe , "es-SabOr" adı da fiiller ile daha 
çok içiçe olduğuna göre; hilm, sabrın esasını teşkil eder. Dolayısıyla Kur'an-ı 
Kerim'de el-Halim adı anılarak, es-SabCır adının ayrıca anılmasına ihtiyaç hasıl 
olmamıştır. Doğrusunu en iyi bilen Allah' tır.44 

43 Miftahu Dôri 's-Se'Cıde, 1 75 ,  177  
44 Uddetu 's-Sôbirin, 279, 280 
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Yüce Allah ' ın :  ' '  . . .  Şimdi bunlar on/an inkar ederlerse, biz de yerlerine on
ları inkar etmeyen bir topluluğu onlara vekil kılmışızdır" Buyruğu ile ilgili olarak 
Katade der ki : -Bu ayetten önce- adlarını zikrettiğimiz onsekiz peygamberi onlara 
tebliğ ve uyarıda bulunmaları için görevlendirdik. Ebu Reca el-Utaridi de şöyle 
demektedir: Yani  yeryüzündeki insanlar onları inkar edecek olursa, bizler bunla
rın uyarılması için semadakileri yani melekleri görevlendiririz. 

İbn Abbas ve Mücahid der ki: Bunlar Medine ehli olan ensarilerdir. 

Doğrusu ise ayetten maksadın onlara iman etmek, davet etmek, onlar için 
cihad etmek ve yardım etmek sôretiyle onların gereklerini yerine getirenler oldu
ğudur. İşte onlar ile Allah ' ın vekil kıldığı kimseler bunlardır. 

Eğer: Bir kimse hakkında "Allah' ın vekilidir" denilmesi doğru olur mu diye 
sorulacak olursa, şu cevabı veririz: Hayır, çünkü vekil kendisini vekil tayin eden 
kimse adına vekalet yoluyla tasarrufta bulunan kimse demektir. Aziz ve celil olan 
Allah' ın ise nfübi de yoktur, kimse onun yerine geçerek onun halefi de olamaz. 
Aksine kullarına halef olan odur. Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöy
le buyurmuştur: "Allah 'ım, yolculukta sahibimiz, çoluk ve çocuklarımız hakkında 
da halifemiz sensin. "45 Bununla birlikte bir insana, kendisine vekalet verildiği 
hususları korumak, riayet etmek ve gereklerini yerine getirmek ile emrolunmuş 
olması itibariyle kullanılması da olmayacak bir şey değildir. 

Kulun Rabbini vekil kılmasına gelince, o işi ona havale etmesi kendisini ta
sarrufta bulunmaktan azletmesi ve bu işe ehil ve veli olanlar hakkında bu tasar
rufu kabul etmesi demektir. Bundan dolayı tevekkül ile ilgili olarak şöyle denil
miştir: Tevekkül, nefsin rubCıbiyyetten azledilmesi ve ubCıdiyyeti yerine getirmesi 
demektir. İşte Rabbin, kulunun vekili olmasının anlamı budur. Yani o kuluna 
yeter. Kulunun işlerini , maslahatına olan işleri kendisi yerine getirir. Çünkü tasar
rufta onun vekili durumundadır. O halde yüce Rabbin kuluna vekalet vermesi, 
ona emretmesi, ibadet etmesini istemesi ona bir ihsanı ve kendi tarafından ona 
yapılmış bir bağışıdır. Kuluna olan bir ihtiyacı ya da muhtaç oluşundan dolayı 
değildir. Tıpkı onu veli edinmesine benzer. Kulun Rabbine vekalet vermesi ise 
onun rubCıbiyyetini teslimiyetle kabul etmesi ve ubCıdiyyetinin gereklerini yerine 
getirmesi demektir. 46 

45 Müsl im.  ili, 490: Ebu Davud, VII. 258; Tirnı izi. V, 468 

46 Medôricu 's-sôlikin, L 126. 127  
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90. İşte bunlar Allah 'ın h idayet ettiği kimselerdir. O halde sen de 

onların hidayetlerine uy. De ki: "Ben buna karşılık sizden bir ücret iste
miyorum. Bu, alemlere bir öğütten başka bir şey değildir. " 

91 . "Allah h içbir insana bir şey indirmedi " demekle Allah 'ı şanına 
yakışacak bir şekilde takdir edemediler. De ki: "Musa 'nın insanlar için 
bir n ur ve hidayet olmak üzere getirdiği ve sizin onu parça parça kağıtlar 
haline koyup kim ini açıklayıp çoğunu da gizlediğin iz kitabı kim indirdi? 
Üstelik sizin de ataların ızın da bilmediğiniz şeyler size (Kur'an' da) öğre
tilmiştir. " ''Allah 'dır (onu indiren)" de, sonra onları bırak da daldıkları 
sapıklıklarında oynaya dursunlar. 

Tefsiri : 

Şanı yüce Allah bu buyrukları ile indirmiş olduğu bütün kitaplarına iman 
etmeyen müşrikleri, Yahudileri ve daha başkalarını nitelemektedir. Yüce Allah : 
''Allah 'ı şanına yakışacak bir şekilde takdir edemediler" diye buyurmuş, "Allah' ı  
takdir edemediler" demekle yetinmemiştir. . Çünkü onu şanına yakışacak şekilde 
takdir edebilmek, onun kadrinin hak ettiği bir şeydir. Bu onlar üzerindeki bir hak
tır. . Çünkü şanı yüce Allah'ın kadri bunu gerektirmektedir. Onlar ise bu hakkı kabul 
etmeyip, inkar ettiler, bu hakkı bilerek ikrar ederek, gereğini yerine getirmedikleri 
gibi, ubCıdiyyetleri ile de gereğini yerine getirmemişlerdir. Bu ise şanı yüce Allah' ın 
kemal derecesindeki sıfat ve fiillerinin bir kısmını inkar etmek ve kabul etmemektir. . 
Çünkü onlar yüce Allah'ın konuşmasını, cüz' iyatı bildiğini inkar etmekte, onun 
herhangi bir fiili ihdas edebilme kudretine sahip olduğunu kabul etmemektedirler. 
Dolayısıyla risa!eti inkar edenlerin bütün şüphe noktaları buna racidir. 

Yüce Allah ' ın ilmini ya da kudretini yahut kelamını inkar etmeye gelince, 
rasCılleri ile gönderdiklerini kabul edip, rasCıller göndermeye kadir olduğunu ikrar 
eden bir kimsenin şunu da kabul etmesi gerekir: Böyle bir şeyi yapmaması onun 
hikmeti ile bağdaşmaz. Bu şekilde inanan bir kişi ise bu yönü ile yüce Allah'ı  
hakkı ile bilip tanımış olur. Mutlak olarak Allah ' ı  şanına yakışacak bir şekilde 
takdir etmemiş olsa dahi, bu sınırlı anlamıyla onu takdir etmiş demektir.47 

47 es-Savôiku 'l-mürsele, IV, 1362 
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De ki: "MCısa'nın insanlar için bir nur ve hidayet olmak üzere getirdiği ve si
zin onu parça parça kağıtlar haline koyup kimini açıklayıp çoğunu da gizlediğiniz 
kitabı kim indirdi? 

Yani o kitabı indiren kendilerinin de, babalarının da bilmedikleri şeyleri on
lara öğretmeyi, nübuvvet ve risaletin doğruluğuna delil olarak ortaya koymak
tadır. Çünkü bu ilim, ancak rasuller aracılığıyla elde edilebilir. O halde nasıl olur 
da: Allah hiçbir beşere herhangi bir şey indirmemiştir diyebilirler? Oysa bu, ilmin 
en faziletlisi ve şereflisi olandır. Nübuvvet ve risaletinin sıhhatinin de delilidir. 
Doğruya erişme başarısını veren Allah'tır.48 

Fakat geriye şunu söylemek kalıyor: Musa'nın getirmiş olduğu kitabın indi
rilmesi gibi kabul etmedikleri bir şey ileri sürülerek onlara cevap vermek nasıl 
uygun görülebilir ve nasıl olur da onlara : "Sizin onu parça parça kağıtlar haline 
koyup, kimini açıklayıp, çoğunu da gizlediğiniz kitabı kim indirdi?" (el-En'am, 
91) denilebilir? Özellikle de bu buyruğu karşıda bulunan kimselere hitap suretiyle 
okuyanların okuyuşuna göre bu nasıl uygun düşebilir ve böyle bir şey, Yahudi
lerden başkası hakkında uygun olabilir mi? 

Çünkü onlar kitabın hevalarına uymayan bölümlerini, maksatlarıyla bağdaş
mayan kısımlarını gizleyip saklıyorlar, onun dışında olan şeyleri açığa vuruyor
lardı .  Bu sebeple önce onlara karşı Musa' nın kitabından ikrar ve kabul ettiklerini 
delil gösterdi ,  sonra da bu hususta Allah 'a  ve Rasulüne hainlik ederek bir kısmını 
saklayıp, bir kısmını gizledikleri için onları azarlamaktadır. Bu ise onların Nübuv
veti büsbütün inkar etmeleri ile alakalı söylenenlerden sonra yapılmış bir istidrat
tır. Onlar bunu yapmak slıretiyle Nübuvveti saklayıp , gizlemiş ve kitaplarından 
ikrar ettiklerini saklamak ve gizlemek suretiyle inkar cihetine gitmiş olmaktadırlar. 
Bu onların bilinen ve inkar olunmayan karakterleridir . .  Çünkü Allah tarafından 
geldiğini kabul ettiğini kitabın bir kısmını gizleyip saklayan bir kimse nasıl olur da 
Nübuvvetin esasını inkar etmiş sayılmaz? 

Daha sonra yüce Allah , vahyi daha önceden kendilerinin de, atalarının 
da bilmedikleri hususları bilmiş olmakla onlara karşı delil göstermektedir. Eğer 
Allah'ın nebi ve rasullerine indirmiş olduğu vahiy olmamış olsaydı, onlar bu 
bilgiye ulaşamazlardı. Arkasından da yüce Rasulüne şu buyruğu ile dile getirmiş 
olduğu soru:;a cevap vermesini emir buyurmaktadır: "Musa 'nın . . .  getirdiği kita
bı kim indirdi?" Cevap olarak da: "O Allah 'tır, de" diye buyurmaktadır. Yani onu 
indiren Allah'tır. Bu da şu anlama gelir: Eğer onlar o kitabı red ve inkar ederek 
kafir olurlarsa bizzat sen onu tasdik et, onu kabul et. "Sonra da onları bırak da 
daldıkları sapıklıklarında oynaya dursunlar. " 

Böyle bir soruya verilecek cevap şudur: Şanı yüce Allah iki kitap ehlinin 
kabul ettikleri hususu onlara karşı delil getirmektedir: . Çünkü bunlar kitabı bu-

48 Miftôhu dôri 's-se'ôde, 62 
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lunmayan ümmetlere göre ilim sahibidirler. Yani  eğer sizler Nübuvvetin esasını 
inkar eder, Allah ' ın herhangi bir beşere bir şey indirmiş olduğunu kabul etmiyor 
iseniz, işte kitap ehlinin kabul ettikleri Musa'nın kitabı . . .  Onlar sizden bilgilidirler. 
Haydi bu hususta onlara sorunuz. 

Kur'an-ı Kerim'de buna benzer buyruklar çoktur. Şanı yüce Allah kitap ehlini 
Nübuvvetleri ve tevhidi inkar edenlere karşı tanık olarak göstermektedir. Anlamı 
da şudur: Sizler yüce Allah' ın herhangi bir beşere bir şey indirmiş olacağını inkar 
ediyorsanız, Musa'nın kitabını kimin indirdiğini söyleyiniz. Eğer bunu bilmiyor 
iseniz kitap ehline sorunuz. 

Yüce Allah ' ın :  "Sizin onu parça parça kağıtlar haline koyup, kimini açıkla
yıp, çoğunu da gizlediğiniz kitabı kim indirdi?" buyruğuna gelince , bunu "ye"  
harfi ile (parça parça kağıtlar haline getirdikleri, gizledikleri anlamına gelir) diye 
okuyanların kıraatine göre bu, Yahudiler hakkında gaib (üçüncü şahıs ) lafzı kul
lanılarak verilen bir haberdir. Muhatab te'si (mealde olduğu gibi)  ile okuyanların 
kıraatine göre h itap, bu işi yapan türe yöneliktir. Yani ,  ey kendilerine kitap indi
rilen kimseler, siz onu bu hale getiriyordunuz. 

Bu da Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ' in Nübuvvetinin alametlerinden, 
belgelerindendir . .  Çünkü o, kitap ehline kitaplarında esas ve dayanak kabul et
tiklerin i ,  bununla birlikte onun bu kitaplarını parça parça kağıtlar haline getirip, 
bir kısmını açıklarken, onun bir çoğunu da gizleyip sakladıklarını bildirmektedir. 
Bu durum ise onların dışındakiler tarafından -yüce Allah'tan gelen bir vahiy ile 
olması hali dışında- b ilinen bir şey değildi . Yüce Allah' ın :  "Sizin onu parça parça 
kağıtlar haline koyup . . . " buyruğunun; "Allah hiçbir insana bir şey indirmedi" 
diyenlerin durumunu anlatan bir hitap olması gerekmemektedir. Aksine bu bir 
şeyi anlatırken onun bir benzerine ve onun gerektirdiği bir hususa dair bir istidrat 
(ek açıklama) yapmak kabilindendir. Kur'an-ı Kerim' de bunun benzerleri de pek 
çoktur. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi: "Andolsun ki b iz insanı süzül
müş bir çamurdan yarattık. Sonra onu sağlam bir karargahta yerleşen bir nutfe 
kıldık. Sonra o nutfeyi  alaka olarak yarattık, sonra o alakayı bir parça et olarak 
yarattık, kemiğe de et giydirdik . . .  " (el-Mu'minCın , 12 -16) buyruğunda olduğu 
gibi .  Yüce Allah burada çamurdan yaratılmış kişi olan Adem'in yaratılışından 
sonra nutfeden yaratılmış türe yani onun çocuklarına intikal etmektedir. Hepsi 
hakkındaki zamiri de tekil zamir olarak kullanmış bulunmaktadır. Yüce Allah' ın 
şu buyruğu da buna benzemektedir: 

"Sizi tek bir candan yaratan, sonra da kendisinde sükun bulsun diye eşini 
yaratan odur Eşini örtüp bürüyünce hafif bir yük yüklendi. Bununla gider ge
lirdi. Nihôyet ağırlaşınca her ikisi de Rab/eri olan Allah 'a şöyle dua ettiler: Eğer 
bize salih bir çocuk verirsen m uhakkak ki şükredenlerden oluruz. Onlara salih 
bir evlat verdiğinde kendilerine bu verdiği hakkında ona ortaklar koşmaya başla
dılar. Allah onların ortak koştuklarından yücedir . . .  " (el-A'rôf, 189-1 90) 
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Yüce Allah' ın şu buyrukları da bunu andırmaktadır: ''Anda/sun ki onlara: 
Göklerle yeri kim yarattı, diye sorsan, elbette: Onları hüküm ve emrinde ga
lip, her şeyi en iyi bilen yarattı, derler. O ki yeri size döşek kılmış ve yolunuzu 
bulabilmeniz için orada size yollar da açmıştır. O, gökten belli bir miktar ile su 
indirendir. Onunla ölmüş bir beldeyi canlandırdık. İşte siz de böyle çıkarılırsınız. 
O bütün çiftleri yaratmış ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz 
şeyleri de var etmiştir. ' (ez-Zuhruf, 43/9-12) 

Her iki takdire göre bunların Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-'in Nübuv
vetini inkar etmeleri ve hakka karşı bile bile büyüklenip, kabul etmeyişleri ancak 
böyle genel bir inkar ve yalanlama ile gerçekleşebilir . .  Çünkü onlar eğer Nübuv
vetlerin bir kısmını kabul edip, Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ' in Nübuwetini 
inkar edecek olurlarsa açık bir çelişkiye düşeceklerini, benzer şeyler arasında 
ayırım gözetmiş olacaklarını, bir nebiye iman ederken ona göre Nübuweti daha 
açık, Nübuwetinin belgeleri daha çok ve daha büyük olan bir diğer peygambe
ri inkar etmelerinin imkansız olduğunu gördüler. Şanı yüce Allah ise rasCıllerini 
göndermiş ve kitaplarını indirmiş olduğunu inkar eden kimselerin Allah' ı hak
kıyla bilip tanımamış olacağını, ona layık olmayan şeyleri nispet etmiş olacağı
nı da bildirmektedir. Yüce Allah ise bundan pek üstün ve münezzehtir . .  Çünkü 
Nübuvveti kabul etmemek Allah'ın dinini, ulCıhiyyetini, mülkünü ,  hikmetini ve 
rahmetini de inkar etmek demektir. Yüce Allah hakkında onun yarattıklarını batıl 
ve boş yere yaratmış olduğu şeklinde kötü bir zan beslemektir. Onları başıboş var 
ettiğini, onları kendi hallerine bırakıp ihmal ettiğini düşünmektir. Böyle bir şey 
ise onun mukaddes kemaline aykırıdır. O kemali ile bağdaşmayan her şeyden 
üstün ve yücedir. 

Buna göre Allah ' ın kelamını, onun elçileriyle konuşmasını, yarattığı insan
lara rasCılleri göndermesini inkar eden bir kimse, Allah' ı  layıkı ile tanıyamamış, 
onu gerektiği gibi bilmemiş, hak ettiği şekilde tazim etmemiş olur. Tıpkı Allah ile 
birlikte bir başka ilaha ibadet eden kimsenin, Allah' ı  hakkı ile tanımamış, onun 
sıfatlarını reddeden, kemal sıfatlarını inkar eden, celal vasıflarını kabul etmeyen,  
rasCıllerini göndermiş, kitaplarını indirmiş olduğunu reddeden ve onu hakkı ile 
tazim etmemiş olan bir kimse oluşu gibi .49 

"Üstelik sizin de, atalarınızın da bilmediği şeyler size öğretilmiştir. " 

Hatta bazıları buradan hareketle tek bir isim söyleyerek -yani Allah Allah
diyerek zikir yapmanın ,  subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah vallahu ekber 
gibi birkaç kelimeden mürekkeb cümle ile zikir yapmaktan daha faziletli olduğu
nu söyleyecek noktaya kadar işi ileri götürmüştür. Halbuki bu bozuk bir kana
atin, bozuk bir esasa dayandırılmasından ibarettir . .  Çünkü tek başına (müfred) 
isim ile zikir kesinlikle meşru' değildir. Hiçbir şey de ifade etmez. Bu kesinlikle 

49 Hidfıyetu'l-Hayfırô., 279 
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bir söz de değildir. Medhe, tazime delalet etmediği gibi, buna iman da, sevap da 
taalluk etmez. Bunu zikreden bir kimse genel olarak İslam akidesinin içerisine 
de girmiş olmaz. Mesela, kafir bir kimse ömrünün başından sonuna kadar Allah 
Allah diyecek olsa, bunun bir zikir olması yahutta zikirlerin en faziletlisi olması bir 
tarafa, bu sözü söyleyerek Müslüman dahi olmaz . 

Bazıları bu hususta işi daha da ileriye götürerek şöyle demiştir: Zamir isim 
ile zikir, zahir isimle zikirden daha faziletlidir. Dolayısıyla bir kimsenin "hu, hu" 
demesi "Allah Allah" diyerek zikretmesinden daha faziletlidir. Bütün bunlar ise 
sahiplerini çeşitli dalaletlere götüren batıl hayaller ve türlü heveslerden ibarettir. 
Bunlar yüce Allah ' ın :  "Allah'tır de" buyruğunu: Bu ismi söyle, demek olduğunu 
zannetmişlerdir. Bu sebeple Allah Allah demeye koyulmuşlardır. Bu ise onla
rın Allah'ın kitabını anlamadıklarından kaynaklanır. Burada "Allah" lafzı yüce 
Allah' ın :  "De ki: Musa 'nın insanlar için bir nur ve h idôyet olmak üzere getirdiği 
ve sizin onu parça parça kağıtlar haline koyup, kimini açıklay ıp, çoğunu da gizle
diğiniz kitabı kim indirdi " buyruğuna bir cevaptır . .  Çünkü daha sonra: "Allah' tır 
de . "  Yani onu Allah indirmiştir de, diye buyurmaktadır. Dolayısıyla soru cevabın 
muhtevasında tekrarlanmış olmaktadır. Onu ihtiva ettiğinden dolayı ifadelerin 
kısaltılması için hazfedilir. Nitekim bir kimse: Gökleri ve yeri kim yarattı diye 
sorsa, ona "Allah" diye cevap verilse, gökleri ve yeri Allah yarattı, demek olur. 
Sorunun delaleti dolayısıyla fiil hazfedilir. İşte ayetin başka ihtimali bulunmayan 
tek anlamı budur.50 

92. Bu ise (sana) indirdiğimiz bir Kitaptır. Mübarektir, kendisinden 
öncekileri doğrulayıcıdır. Şehirlerin anası (olan Mekke halkı)n ı  ve çevre
sindekileri uyarman için (indirdik). Ahirete inanmakta olanlar, buna da 
iman ederler ve onlar namazlarına da devam ederler. 

Tefsiri : 

Şanı yüce Allah,  göndermiş olduğu risaletleri inkar eden kimselerin kendisini 
şanına layık bir şekilde takdir edemediklerini, tanımadıklarını, tazim etmedikleri
ni, ona yakışmayan hususlardan onu tenzih etmiş olmadıklarını haber vermekte
dir. Yüce Allah zalimlerin söylediklerinden alabildiğine yücedir, üstündür. 5 1  

50 Tariku '/-hicreteyn ,  3 1 6, 3 1 7  
51  Mift6hu  dôri's-se 'ade. 462 
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93 . Allah 'a yalan iftira edenden yahut kendisine hiçbir şey vahyolun

mamışken: "Bana da vahyolundu " diye söyleyenden, bir de: "Allah 'ın 
indirdiği gibi ben de indiririm " diyenden daha zôlim kim olabilir? Sen 
zalimleri ölümün sıkıntıları içinde, meleklerin ellerini uzatarak: "Ruh
larınızı çıkarın, Allah 'a karşı haksız yere söylediklerinizden, O'nun 
ayetlerine karşı kibirlendiğinizden dolayı bugün zillet azabıyla cezalan
dırılacaksınız" derken bir görsen! 

Tefsiri : 

Bu, ölüm esnasında onlara yapılacak bir hitaptır. Doğru sözlü olan melekler 
de kendilerine bu hallerinde horluk azabı ile azaplandırıldıklarını haber vermiş 
olacaktır. Eğer onların bu hallerinin dünyanın sona erişine kadar gecikmesi, erte
lenmesi sözkonusu olsaydı ,  onlara: "Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız" 
demeleri uygun düşmezdi.52 

52 er-Ruh, 75 
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94. Anda/sun, sizi ilk defa yarattığım ız gibi yapayalnız, teker teker hu
zurumuza geldiniz ve size bağışladığım ız şeyleri arkanızda bıraktın ız. İçi
n izde gerçekten ortak olduklarını boş yere iddia ettiğiniz şefaatçılarınızı 
da aranızda görmüyoruz. Anda/sun, onlarla aranızdaki bağlar kesilmiş 
ve zannettiğin iz şeyler ise önünüzden kaybolup gitmiştir. 

95. Şüphesiz Allah taneyi ve çekirdeği çatlatıp yarandır. Ölüden diri
yi O çıkarır. Diriden ölüyü de çıkarandır. Işte Allah budur. Nası l  oluyor 
da çevriliyorsunuz? 

96. Sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi de bir sükun (vakti) güneş ve ay'ı 
da birer hesap (işareti) kıldı. Bu, Aziz olanın,  hakkıyla bilenin takdiridir. 

97. Karanın ve denizin karanlıklarında kendileriyle doğru yolu bu
lasınız diye sizin için yıldızları yaratan O'dur. Şüphesiz Biz, bilen bir 
topluluk için ayetleri geniş geniş açıkladık. 

98. Sizi tek bir candan yaratan da O' dur. Sonra bir karar yeri, bir de 
emanet yeri vardır. Biz ayetlerimizi iyice anlayan bir topluluk için uzun 
uzadıya açıkladık. 

99. Gökten bir su indiren de O'dur. Biz bun unla her türlü bitkiyi 
çıkardık. Ondan da taze ve yeşil bitki (/er) çıkardık, ondan da birbiri
nin üstüne binmiş (başak olmuş) taneler meydana getirdik. Hurma to
murcuğundan birbirine yakın salkımlar, birbirine hem benzeyen hem 
benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri de (bitiririz. Her bi
rin in) meyvesine, bir (ham) meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı 
zaman bakıverin.  Şüphe yok ki bütün bunlarda iman edenler için bir 
çok ayetler vardır. 

1 00. Cinleri Allah 'a ortak koştular. Halbuki bunları O yaratmıştır. 
Bundan başka bilmeksizin O'na oğullar ve kızlar uydurup iftira ettiler. 
Haşa! O, onların nitelemelerinden münezzehtir, yücedir. 

1 01 .  Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi yokken 
nasıl bir oğlu olabilir? Hem her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla 
bilen de O'dur. 
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1 02. İşte Rabbiniz Allah! O'ndan başka h içbir ilah yoktur. Her şeyin 
yaratıcısıdır. O halde O'na ibadet edin. O, her şeye vekildir. 

1 03. Gözler O'na erişemez. O ise bütün gözleri kuşatmıştır. O, lütuf 
sahibidir, herşeyden haberdardır. 

Tefsiri : 

Bunu delil göstermek daha da hayret vericidir . .  Çünkü bu, bu kanaati kabul 
etmeyenlerin delilleri arasındadır. Hocamız (Şeyhu ' l-İslam İbn Teymiye) bunun 
nasıl delil gösterileceğini, en güzel ve oldukça incelikli bir surette açıklayarak 
bana şunları söylemiştir: Ben hep şunu görmüşümdür. Batıl görüşe sahip olan 
bir kimse, bir ayeti ya da sahih bir hadisi kendi batıl kanaati lehine delil göste
recek olursa, mutlaka aynı delilde onun görüşünün tam zıttına delalet eden hu
sus vardır. Bunlardan birisi de bu ayet-i kerimedir. Bu ayet-i kerimenin, ru'yetin 
(Allah ' ın görülmesinin) mümkün oluşuna delil oluşu, olmayışına delil oluşundan 
daha ileri derecededir. Şanı yüce Allah bu ayet-i kerimeyi övülmek sadedin-

.. de zikretmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere övünmek ancak subuti vasıflar ile 
olur. Mutlak yokluk ise kemal değildir. Şanı yüce ve mübarek olan Rabbimiz de 
yokluk i le ancak yokluğu varlık ile alakalı bir hususu ihtiva ettiği takdirde övü
lür. KayyCımiyetinin kemalini ihtiva eden uyuklamanın ve uyumanın hakkında 
sözkonusu olmaması, hayatın kemalini ihtiva eden ölümün sözkonusu olma
ması, kudretin kemalinin kapsamına giren yorgunluk ve bitkinliğin sözkonusu 
olmaması, rubCıbiyyetinin , ulCıhiyyetinin, kahr ve galibiyetinin kemalini ihtiva 
eden ortağının, zevcesinin, çocuğunun, yardımcısının olmayışı, samediyetin ve 
muhtaç olmayışının muhtevasına giren yemenin, içmenin sözkonusu olmayışı, 
tevhidinin ve mahlukatına muhtaç olmayışının kemali kapsamı içerisinde bu
lunan onun izni olmaksızın nezdinde kimsenin şefaat edemeyeceği, adaletinin, 
ilminin ve muhtaç olmayışının kemalinin kapsamına giren zulmetmesinin sözko
nusu olmayacağı ,  ilminin ve her şeyi kuşatıcılığının muhtevası içerisinde yer alan 
unutmayıp, hiçbir şeyin bilgisinin dışında kalmayışı, zat ve sıfatlarının kemalinin 
ihtiva ettiği benzersiz oluşu gibi .  

Bundan dolayı şanı yüce Allah subuti bir muhtevaya sahip olmayan katıksız 
yoklukla (adem ile) kendisini övmemiştir . .  Çünkü subuti bir husus ihtiva eden, 
yoklukta yok olduğu belirtilen husus, aslında sıfat ile nitelendirilen ile bu yokluk
ta ortak özelliğe sahiptir. Kamil olan bir varlık da kendisi ile yok olan arasında 
ortak bir husus ile nitelendirilemez. Şayet yüce Allah ' ın :  "Gözler ona erişemez" 
buyruğundan kasıt, hiçbir şekilde onun görülmeyeceği ise bunda Allah'ın kendi 
zatını övdüğü bir taraf da olmaz, bir kemal de olmaz . Çünkü yok olan bir varlık, 
bu vasıfta onunla ortaktır. Zira katıksız yok olan bir şey, görülemez, gözler de 
ona erişemez . Şanı yüce Rabbimiz ise, katıksız yoklukta başkasıyla ortak ola
cağı bir nitelikle kendisini övmekten çok yüce ve münezzehtir. o halde mana 
şudur: O görünür ama bu görme ile idrak edilmiş ve kuşatılmış olmaz. Nitekim 
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yüce Allah ' ın :  "Yerde olsun, gökte olsun zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli 
kalmaz. " (Yunus, 1 0/6 1 )  buyruğunun anlamı da onun her şeyi bildiği şeklinde
dir. Yüce Allah ' ın :  "Bize hiçbir yorgun luk dokunmadı . " (Kaf, 50/38) buyruğu 
kudretinin kemal derecesinde olduğu, "Onu ne bir uyuklama, ne de bir uyku 
alır. " (el-Bakara, 2/255) buyruğu da kayyCımiyetinin kemal derecesinde olduğu 
anlamındadır. O halde yüce Allah ' ın :  "Gözler ona erişemez" buyruğu da onun 
nihai derecedeki azametine, her şeyden büyük olduğuna, azameti dolayısı ile de 
onun ihata edilecek şekilde idrak edilemeyeceğine delildir . .  Çünkü idrak bir şe
yin kuşatılması anlamına gelir. Bu, görmenin de ötesinde bir halin ifadesidir. Ni
tekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "!ki topluluk birbirini görünce Musa 'nın 
arkadaş/an işte şimdi bize erişildi (id-..ök olunduk) dediler. (Musa) asla . . .  dedi. " 
(eş-Şuara, 42/61 -62) Musa (a.s) Firavun kavmi tarafından görülmediklerini söy
lemedi .  Onlar da: "Şimdi bize erişildi" sözleriyle de bizi gördüler demek iste
memişlerdi .  Musa -Allah' ın salat ve selamları üzerine olsun- da Firavun'un ve 
kavminin kendilerine erişmelerinin sözkonusu olmayacağını "hayır" sözleriyle 
ifade etmiştir. Şanı yüce Allah da onlara erişilmekten yana korkmaması gerek
tiğini de şu buyruğu ile haber vermiş bulunmaktadır: "Anda/sun ki biz Musa'ya 
şunu vahyettik: Kullanmla geceleyin yola çık. (Firavun'un) yetişme(sin)den yana 
korkun(uz) ve (boğulmak) endişen (iz) olmaksızın. Onlar için denizde kupkuru 
bir yol aç. " (Taha, 20177) 

Dolayısıyla ru'yet ve idrak (erişmek, yetişmek) in her birisi birlikte de buluna
bilir, birbirinden ayrı olarak da var olabilirler. Şanı yüce Allah görülür fakat idrak 
edilemez (erişilemez ) .  Nitekim bilinmekle birlikte bilgiyle kuşatılamayacağı gibi .  
İşte ashab-ı kiram' ın ve imamların ayet-i kerime'den anladıkları budur. 

İbn Abbas dedi ki:53 "Gözler ona erişemez. " Gözler onu kuşatamaz demek
tir. Katade dedi ki: O gözler ile idrak edilmekten çok daha büyüktür. Atiyye dedi 
ki :54 Allah'a  bakarlar ama azameti dolayısıyla gözleri onu kuşatamaz fakat onun 
görmesi onları kuşatır. İşte yüce Allah' ın: "Gözler ona erişemez, o ise bütün göz
leri kuşatır" buyruğu bunu anlatmaktadır. Müminler şanı yüce ve mübarek olan 
Rablerini gözleriyle ayan beyan göreceklerdir, fakat gözleri onu idrak edemeye
cektir yani onu kuşatamayacaktır . .  Çünkü şanı yüce Allah'ın herhangi bir şey 
tarafından kuşatılmakla nitelendirilmesi caiz değildir. O her şeyi kuşatandır. 

Aynı şekilde o yarattıklarından dilediği kimselere de kelamını işittirir ama 
onlar onun kelamını ihata edemezler. Böylelikle yaratılmışlar onun kendilerine 
öğrettiğini bilirler ama onun bilgisini kuşatamazlar. 

Bunun bir benzeri de onların Allah' ın sıfatlarının bulunmadığına, yüce 
Allah' ın :  "Hiçbir şey onun benzeri değildir. " (eş-Şura, 4211 1 )  buyruğunu delil 
göstermeleridir. Oysa bu buyruk, Allah'ın kemal sıfatları ile celal sıfatlarının çok-

53 İdrak (erişmek) ile bakmak arasındaki fark hususunda bk. Taberi, VI I ,  300 
54 Taberi, Vl l ,  299; ed-Durru'l-mensur, l l l ,  335 
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luğunun en büyük delillerindendir. Onun bu sıfatlarının çokluğu, azameti ve ge
nişliği dolayısıyla bu sıfatlarda onun bir benzeri bulunmaz. Eğer bu buyruktan 
maksat, Allah' ın sıfatlarının bulunmadığını dile getirmek olsaydı ,  şüphesiz katık
sız yoklukla övünmek bundan daha uygun olurdu. Halbuki bütün akıl sahipleri 
filanın eşi yoktur, benzeri yoktur, dengi yoktur, misli yoktur gibi sözlerden onun 
diğer insanlardan başkasının kendisiyle ortak olmadığı birtakım vasıf ve niteliklere 
sahip olduğu manasını anlarlar. Onun nitelikleri ne kadar çok olursa aynı şekilde 
sıfatları ve vasıfları da o kadar artar. Yüce Allah'ın:  "Gözler ona erişemez" buyru
ğu da onun görülmekle birlikte idrak olunamayacağının en açık delillerindendir. 

"Gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arşın üzerine istiva etti. O yere 
giren i de, ondan çıkanı da, gökten ineni de, oraya yükseleni de bilendir. O ne
rede olursanız olun sizinle beraberdir, Allah yaptıkların ızı çok iyi görendir. " (el
Hadid, 4) buyruğu da şanı yüce Rabbimizin mahlukatından ayrı ve faklı olduğu
nun en açık delillerindendir . .  Çünkü o, onları kendi zatı içerisinde yaratmamıştır. 
Aksine onları kendi zatının dışında yaratmıştır. Ayrıca da arşı üzerine istiva etmek 
sOretiyle onlardan ayrılmıştır. O, onların hangi halde olduklarını bilir, onları görür 
ve basar' ı onlara nüfuz eder. İlmiyle ,  kudretiyle, iradesiyle, sem' iyle, basarıyla 
onları kuşatır. Nerede olurlarsa olsunlar yüce Allah ' ın onlarla birlikte olmasının 
anlamı da budur. İşte hem lafız ve hem de mana itibarı ile yüce Allah' ın şu buy
ruğundaki mukabeleli (karşılıklı ) anlatımın güzelliği üzerinde düşününüz: "Gözler 
onu idrak edemez. Halbuki o gözleri idrak eder. " Gözler şanı yüce Allah' ı azame
ti dolayısıyla idrak edemez, onu kuşatamaz. Latif ve habir oluşu dolayısı ile de o 
gözleri idrak eder. Onlar, onun için gizli ve saklı değildirler . .  Çünkü o lutfu ile pek 
azim, azameti ile pek latif, yakınlığıyla pek yüce, yüceliğiyle pek yakındır. Hiçbir 
şey onun benzeri değildir, o her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Gözler onu idrak 
edemez fakat o gözleri idrak eder. O latiftir, habirdir. 55 

İşte bundan dolayı şanı yüce ve mübarek olan Allah, dağa tecelli edip , hica
bı pek az açınca dağ yerin dibine geçerek parçalanıverdi .  Şanı yüce ve mübarek 
Rabbin tecellisi karşısında duramadı .  İşte yüce Allah ' ın :  "Gözler onu idrak ede
mez" buyruğu ile ilgili olarak İbn Abbas ' ın söylediği şu sözlerin anlamı budur: 
Aziz ve celil olan Allah nuru ile tecelli ettiği takdirde ona karşı hiçbir şey duramaz. 
Bu da İbn Abbas -radıyallahu anh- ' ın harikulade anlayışına, çok ince zekasına bir 
örnektir. RasCılullah (s .a) ona Allah ' ın te 'vili öğretmesi için dua etmiş iken nasıl 
böyle olmasın ki?56 

55 Hôdi'l-Eruô.h, 237 

56 İmam Ahmed -radıyallahu anh-' ın 1 ,  3 14 'de "Allah' ım.  onu dinde derin bilgi sahibi kıl ve ona 
te'vili ôğret'' lafzı ile rivayet ettiği sahih bir hadisin bir bölümüdür. Meşhur olan bu rivayetin 
Buhari ile Müslim'in Sahih' lerinde yer aldığıdır. Fakat meselenin incelenmesi halinde duru
mun Hafız İbn Hacer'in Fethu'l-Bari, Vl l ,  126'da belirttiği gibi Buhari ile Müslim' de rivayetin 
bu şekliyle bulunmadığıdır. Onlarda yer alan ise: "Allah'ım onu dinde derin bilgi sahibi kıl" 
şeklinden ibarettir. (Buhari , 1 .  294; Müslim, V, 346) 
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O halde şanı yüce ve mübarek olan Rabbimiz kıyamet gününde gözlerle 
ayan beyan görülecektir, fakat imkansız olan gözlerin onu idrak etmesidir. Göz
ler her ne kadar onu görse dahi idrak, görmenin de ötesinde bir durumu ifade 
eder. En yüce örnek Allah'a  ait olmakla birlikte güneşi örnek verebiliriz. Onu 
görüyoruz ama gerçek haliyle idrak edemiyoruz. Hatta ona yakın bir halde dahi 
idrakimiz sözkonusu değildir. Bundan dolayı İbn Abbas kendisine soru sorarak: 
"Gözler onu idrak edemez" diye buyruğu okuyan kimseye sen semayı görmüyor 
musun diye sormuş, o evet diye cevap verince, İbn Abbas: Peki onu idrak ediyor 
musun deyince , adam: Hayır, diye cevap vermiştir. Bu sefer İbn Abbas: Şanı 
yüce Allah ise daha büyük ve daha celil olandır, diye cevap vermiştir.57 
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1 04. Doğrusu size Rabbiniz 'den basiretler gelmiştir. Kim görürse 

kendi lehine; kim de (hakkı) görmezse kendi aleyhine. Ben, üzerin izde 
bir gözetleyici değilim. 

105. İşte Biz ayetleri böylece iyiden iyiye açıklarız. Ta ki onlar (Mek
keliler) :  "Sen (başkasından) okumuşsun" desinler; Biz de onu bilen kim
selere apaçık gösterelim. 

106. Rabbinden sana vahy olunana uy! O'ndan başka hiçbir ilah 
yoktur. Müşriklerden de yüz çevir. 

107. Eğer Allah dileseydi, şirk koşmaz/ardı .  Biz, sen i  onların başına 
bir gözetleyici kılmadık. Onların üzerine bir vekil de değilsin. 

108. Allah'tan başka yalvardıklarına söumeyin iz Sonra onlar da 
Allah 'a bilgisizce söverler. işte Biz, böylece her ümmete yaptıkların ı  süs
ledik. Nihayet dönüşleri yaln ız Rabblerinedir. O da kendilerine yaptık
larını  haber verecektir. 

57 ei-Vabilu's-sayyib, 74 
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Tefsiri: 

Şanı yüce Allah, Müşriklerin ilahlarına sövmeyi, onlara duyulan öfke, Allah 
için hamiyet, onların ilahlarını küçük düşürmek isteğinden kaynaklansa bile ha
ram kılmıştır. . Çünkü bu onların yüce Allah' a  sövmelerine bir sebep teşkil eder. 
Şanı yüce Allah'a sövmenin terk edilme maslahatı ise, onların ilahlarına sövme
miz maslahatından daha ağırlıklı bir maslahattır. Bu da caiz olmayanı işlemeye 
sebep teşkil etmemesi için caiz olanın men edildiğine dikkat çekmek hatta açıkça 
ifade etmek gibidir.58 

"Süsleme"ye gelince, şanı yüce Allah : " İşte biz böylece her ümmete yap
tıklarını süsledik" diye buyurmaktadır. Bir başka yerde de şöyle buyurmuştur: 
"Acaba kötü ameli kendisine süslü gösterilip de bu sebepten onu güzel gören 
kimse (böyle olmayan) gibi olur mu? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğine 
hidayet verir. " (Fatır, 35/8) Yine yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Şeytan da 
yaptıkların ı  kendilerine süslü göstermişti. " (el-En'ôm, 6/43) Yüce Allah yaratmak 
ve meşiet itibarı ile süslü göstermeyi kendisine izafe etmekle birlikte, bunu yapa
nı (özneyi) bazen hazfedip zikretmemiş, bazen onu sebebine, bazen de kendisi 
vasıtası ile icra ettiği varlığa nispet etmiştir. Şanı yüce Allah ' ın bu şekilde süsle
mesi , süslü göstermesi güzeldir . .  Çünkü bu, yüce Allah' ın kulları arasında itaat 
eden ile isyankarı, iman eden ile kafiri ayırt etmek için kullarını sınaması, dene
mesidir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Hangileri daha güzel amelde 
bulunacak diye on/an imtihan etmek için yeryüzünde bulunan/an biz ona bir süs 
yaptık. " (el-Kehf, 18/7) 

Süsleme, şeytan tarafından yapıldığı takdirde çirkin bir şeydir. 

Aynı şekilde şanı yüce Allah' ın kuluna kötü amelini süslü göstermesi kulu
nun Allah' ı  tevhid etmekten ve ona ubCıdiyyetten yüz çevirmesine ve kötü ameli 
güzel amele tercih etmesine karşılık bir cezasıdır. Şanı yüce Allah ' ın kuluna neyin 
iyi neyin kötü olduğunu öğretmesi kQ.çınılmaz bir şeydir. Fakat kul çirkini üs
tün tutup seçer ve tercih ederse onu kendi adına sever ve ona razı olursa, şanı 
yüce Allah da kötüyü ona süslü gösterir, ondaki çirkinliği görmekten yana onu 
körleştirir. Halbuki daha önce onun çirkin olduğunu görebiliyordu.  Her zalim , 
günahkar ve füsık kimseye şanı yüce Allah ' ın zulmünü, fücirliğini ve fa.sıklığını 
çirkin olarak göstermesi kaçınılmaz bir şeydir. Fakat bu kimse bunları işleme
yi sürdürüp giderse, artık kalbinde onları çirkin görme özelliği kalkar ve hatta 
bunları -ona bir ceza olmak üzere- güzel dahi görebilir. . Çünkü bunların çirkin 
olduğu ona kalbindeki nur ile açıklanır ve gösterilir. İşte bu nur da Allah ' ın ona 
karşı bir delilidir. Fakat bu kişi azgınlığını ve zulmünü sürdürüp giderse o nur 
da kaybolur gider. Cehaletin, fa.sıklığın ve zulmün karanlığında onun çirkinliğini 
göremez olur. 

58 İ 'lamu 'l-Muuakk1 'in , 1. 181  
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Bununla birlikte şanı yüce Allah' ın ona karşı delili de gönderdiği risalet ile 
ve birinci tanıtması ile ona karşı dikilmiş bulunmaktadır. O halde şanı yüce Rab
bimizin kötü ameli süslü göstermesi bir adalettir. Cezalandırması bir hikmettir. 
Şeytanın süslü göstermesi ise azdırmak ve zulümdür. 

Kulun dışında bulunan sebep de işte budur. Kulun içindeki sebep ise onu 
sevmesi, buğzetmesi ve yüz çevirmesidir. Şanı yüce Allah bunların hepsinin ya
ratıcısıdır. Hepsi de onun meşieti ve kudreti ile meydana gelir. Şanı yüce Al
lah dileseydi bütün yarattıklarını hidayete iletirdi .  Günahtan korunan (masum) 
kimse, Allah'ın koruduğu kimsedir. İlahi yardımdan mahrum kimse de Allah' ın 
yardımsız bıraktığı kimsedir. Şunu bilmek gerekir ki ,  yaratmak da, emretmek de 
yalnız onundur. Alemlerin Rabbi Allah ne mübarektir !59 

1 09. "Eğer kendilerine bir ôyet gelirse mutlaka ona iman edecek
ler" diye var güçleriyle Allah adına yemin ettiler. De ki: "Ayetler ancak 
Allah 'ın nezdindedir. " O ôyet geldiği zaman da yine iman etmeyecekle
rin in farkında değil misiniz? 

. 1 1 0. İlk defa ona iman etmedikleri gibi, (yine iman etmezler) : Biz de 
on/arın kalblerini ve gözlerini  çeviririz de azgınlıkları içerisinde on/arı 
kör ve şaşkın terk ederiz. 

Tefsiri : 

Azabın artık kesin olarak geleceğini ,  muhakkak kendilerine erişeceğini an
ladıkları vakit, şanı yüce Allah da imanı terk etmeleri karşılığında -kalplerini ve 
gözlerini ters çevirmek suretiyle -onları cezalandırmış, bu sebeple doğruya giden 
hidayeti bulamaz olmuşlardır.60 

Kalplerin ve gözlerin çevrilmesi ile i lgili olarak yüce Allah şöyle buyurmuştur: 
"İlk defa ona iman etmedikleri gibi . . .  Kör ue şaşkın terk ederiz. " 

Bu buyruk bundan önceki "o ôyet geldiği zaman da yine iman etmeyecek
lerinin farkında değil m isin iz"  buyruğuna atfedilmiştir. Yani bizler, onların iman 
etmelerini engelleyeceğiz. Sözünü edip istedikleri o ayet (mucize, delil, belge) 
kendilerine gelecek olsa dahi iman etmeyeceklerdir. 

59 Şifôu 'l-alil, 103, 1 04 
60 Medôricu 's-sôlikin ,  !, 42 
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Yüce Allah' ın :  "İlk defa ona iman etmedikleri gib i"  buyruğu hakkında da gö
rüş ayrılığı vardır. Müfessirlerin bir çoğu şöyle demişlerdir: Yani, ayet onlara gelse 
dahi ilk defa onların iman etmelerine engel olduğumuz gibi iman etmelerine en
gel olacağız. Ata'nın naklettiğine göre İbn Abbas şöyle demiştir: Onlar hakkında 
benim ilmimde belirlenmiş olana dönecekleri vakte kadar biz de onların kalpleri
ni ve gözlerini çeviririz. İbn Abbas der ki: Bu da yüce Allah' ın :  "Bilin ki Allah kişi 
ile kalbi arasına girer. " (el-Enfal, 8/24) buyruğuna benzemektedir. 

Başkaları da şöyle açıklamıştır: Yani bizler ilk defa imanı terk ettikleri için 
onların kalplerini ve gözlerini çeviririz. Böylelikle biz kalplerini ve gözlerini çevir
mekle onları cezalandırırız. Bu da güzel bir manadır . .  Çünkü teşbih (benzetme) 
edatı olan kef harfi bir tür ta' lil (gerekçe) anlamını da ihtiva etmektedir. Yüce 
Allah' ın :  ''Allah 'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. " (el-Kasas, 28177) buy
ruğu ile: "Nitekim aranızda için izden size ôyetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size 
kitabı ve h ikmeti öğreten, bilmediğiniz şeyleri size öğreten sizden bir peygamber 
gönderdik. Öyle ise beni anın ki ben de sizi anayım . " (el-Bakara, 2/151- 152) 
buyruklarında olduğu gibi. Hem ta' lilin hem de benzetmenin bir arada bulun
masının güzel oluş sebebi ise karşılığın hayır ve şerde olsun, amelin cinsinden 
olacağının bildirilmesidir. 

"Taklib (evirip, çevirmek) "  ise bir şeyin bir yüzden öbürüne çevirilmesi de
mektir. Ayetin indirilmesi ve onların diledikleri şekilde onu elde etmelerinin bir 
gereği olarak ayetin onlara gelmesi halinde onlar iman etmeli idiler . .  Çünkü 
onlar bunu açıkça gözleriyle görmüş, delillerini bilmiş ve doğruluğunun kesin 
olduğunu anlamış oldular. Ona iman etmedikleri takdirde bu, gözlerinin ve kalp
lerinin yönelmesi gereken cihetten başka bir cihete döndürülmeleri sonucunu 
vermiştir. Müslim Sahih' inde Abdullah b. Amr yolu ile gelen hadiste belirtildiğine 
göre RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' i şöyle buyururken dinlemiştir: "Şüphe
siz Ademoğullarının bütün kalpleri Rahmanın iki parmağı arasında tek bir kalp 
gibidir. O bu kalbi dilediği gibi evirip çevirir. " Daha sonra RasCılullah (s .a) şöyle 
buyurdu: "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi senin itaatine doğru 
döndür. " 61 

Tirmizi Enes yoluyla gelen hadiste şöyle dediğini rivayet etmektedir: 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-: "Ey kalpleri evirip çeviren! Kalbime dinim 
üzere sebat ver" duasını çokça yapardı .  Ben: Ey Allah'ın RasCılü biz sana da, 
senin getirdiklerine de iman ettik. Bizim için korktuğun bir şey var mı, diye sor
dum . O :  "Evet, şüphesiz kalpler Allah' ın parmaklarından iki parmak arasındadır. 
O dilediği gibi onları evirip çevirir. "62 Tirmizi: Bu, hasen bir hadistir demiştir. 

61 Müsl im. V. 509 
62 Tirmizi, iV 390. Bu haseıı bit hadistir diyerek. el-Elbôni, Sa/,iiı :ı't-Tirmizi, 2792'de sahih 

olduğunu belirtmişiir. ı'\:,'nca bk. Zilalu '/-Cennelı fi Tah l"ici'�-Som- c .  n o  ;�22 
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Ayrıca Hammad, Eyyub'dan, Hişam'dan ve Ya' la b. Ziyad'dan, o el
Hasen' den şöyle dediğini rivayet etmektedir: Aişe -radıyallahu anha- dedi ki: 
RasO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in çokça yaptığı bir dua vardı. O da şudur: "Ey 
kalpleri evirip çeviren!  Dinin üzere kalbime sebat ver. " Ben: Ey Allah' ın RasO.lü! 
Bu senin çokça yaptığın bir duadır. (Sebebi nedir?) diye sordum. Şöyle buyur
du: "Kalbi Allah ' ın  parmaklarından iki parmak arasında bulunmayan hiçbir kul 
yoktur. Yüce Allah o kalbi doğru tutmak isterse doğrultur, onu eğriltmek isterse 
eğriltir. "63 

Yüce Allah ' ın :  "Azgınlıkları içerisinde onları kör ve şaşkın terk ederiz" buy
ruğu ile ilgili olarak İbn Abbas da şöyle demiştir: Ben onları tevfikimden ve yar
dımımdan mahrum ederim ve onları kendi dalaletleri içerisinde sürüklenir halde 
bırakırım .64 Yüce Allah : "İlk defa ona iman etmedikleri gibi biz de onların kalp
lerini ve gözlerin i  çeviririz de azgınlıkları içinde onları kör ve şaşkın terk ederiz. " 
( el-En'am, 6/1 10)  diye buyurmaktadır. Böylelikle onların ilk defa hakkı reddet
melerine karşılık kalplerini ve gözlerini bundan sonra çevirmek ile cezalandırdı
ğını bildirmektedir. 65 

1 1 1 .  Eğer Biz onlara gerçekten melekleri indirseydik, ölüler kendile
riyle konuşsalardı ve (istedikleri) her şeyi karşılarına toplasaydık onlar, 
yine de Allah dilemedikçe iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bilmezler. 

1 12. Biz her peygambere ins ve cin şeytanların ı böylece düşman 
kıldık. Onlardan kimi kimine aldatmak için ye ldızlı bir takım sözler fı
sıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen de onları 
iftiraları ile başbaşa bırak. 

63 Hadisi Ahmed, VI, 9 1 'de el-Acurri, eş-Şeria, 3 17'de, İbn Ebi Asım, es-Sürme, no: 224-
233'de rivayet etmiş olup, İhya, III, 44'de olduğu üzere el-Iraki ve el-Elbani de es-Sünne adlı 
esere ta'likinde sahih olduğunu belirtmişlerdir. 

64 Şifôu'/-alil, 99, 100 
65 Bedfıiu '/-feuôid, I I I ,  1 70 
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Tefsiri: 

Şanı yüce Allah, onların peygamberlerin emrine muhalefet üzere sözün bir 
kısmını birbirlerine süslü göstermek ile destek aldıklarını zikretmektedir. Böylelik
le habersiz ve akılları zayıf kimseler bu sözlere aldanırlar. Bu nedenle yüce Allah 
bu işi yapan sebebi ve bunu kabul edeni zikretmiş bulunmaktadır. Daha sonra 
yüce Allah bu cahil nefislerin bu sözlerden etkilenişini sözkonusu etmektedir. 
Onlar bu sözlere kulak vererek, onlara meylederek, onları beğenerek etkilenirler. 
Buna sebep de duyan kişiyi aldatan bu süsleme kılığının bu batıl sözlere giydiril
mesidir. Bunlar bu sözlere kulak kabartıp, bu sözleri beğenince bu sözlerin davet 
ettiği sözlü ve ameli batılları işlemeye koyuldular. Bu sebeple bu ayet-i kerimeler 
ve bunların muhtevasındaki bu pek kıymetli, üstün anlamı üzerinde dikkatle dü
şünmek gerekir. Bunda batılın esasları beyan edilmekte ve bu gibi sözlerin nere
sinden çekinmek ve onlara karşı dikkatli olmak, onlara aldanmamak gerektiğine 
dikkat çekilmektedir. 

Batıl ehlinin görüşlerini tetkik edecek olursak, onların bu sözlerine çeşitli iba
reler kullanarak değişik bir kılık giydirdiklerini ve çekici lafızları bunlar için seçe
rek kullandıklarını , derinlemesine bir basireti bulunmayan herkesin de çabukça 
kabul edebileceği ibareler kullandıklarını görürüz. İnsanların çoğunluğu da zaten 
böyle bir derin basirete sahip değildir. Hatta günahkarlar bile en büyük günah 
çeşitlerine , kulağa çirkin gelmeyecek insan tabiatının da kendisine doğru mey
ledeceği isimler verirler. Kötülüklerin anası olan içkiye , "sevincin anası" adn : 1  
verirler. Lanetli lokmaya hareketsiz azmi en şerefli mekanlara doğru harekete ge
tiren "zikir ve fikir lokmacığı" adını verirler. Günahkarlık ve fa.sıklık rneclıslerine 
"hoş meclisler" derler.66 

Hatta onlardan birisi bu işleri yapmaktan alıkonmak istendiği takdirde ken
disini alıkoyana: Masiyetleri terk etmek ve onlardan korkmak Allah' ın rahmeti 

66 Yüce Allah'ın nuru ile aydınlanmış basiret sahibi bu imama Allah rahmetini ihsan eylesin .  
Onun yaptığı bu açıklamalar şu ana kadar d in düşmanlarının yapageldikleri işleri dile getir
mektedir. Bu sözleriyle onlar insanları fıskı ve fücuru işlemeye teşvik etmektedirler. Öncelikle 
de bu işlere allı pullu isimler verirler. Böylelikle kulların kalplerini Kur' an' dan çevirip, şarkılara 
yöneltirler. Buna da ruhun gıdası, ruhun dinlenmesi adını verirler. Açılıp saçılmaya, bu tür
den sahnelere, çıplak ve fücur dolu filmlere sanat, düşünsel aydınlanmak, kişisel özgürlük ve 
moda gibi isimler verirler. Hatta bütün kötülüklerin anası olan içkiye ruhi ,  manevi içecekler 
adını verirler. . .  Böylelikle onlar insanlara dinlerini içinden çıkamayacakları karmaşık bir hale 
soktular. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. 

insanı helake götüren bu işlere atlılarıyla. piyadeleriyle ve sesleriyle teşvik etmekle -ki bu 
hususta şeytan onlara hem yardım eder, hem onlardan yeni şeyler öğrenir- yetinmediler, 
aksine insanları dinden ve dindarlardan onlara terörist. aşırı gidenler, fundamentalist gibi 
isimler vererek insanları onlardan uzaklaştırdılar. Aynca bunlara çeşitli eziyetler, işkenceler 
de yaptı lar, ama Allah emrinde gc.ılip gelendir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 
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hakkında kötü zan beslemektir. Onun geniş af  ve  mağfiretine karşı cüretkarlık 
etmektir, diye karşılık verirler. Şimdi böyle bir sözün ilmi ve basireti kıt, şehvet ve 
arzularla dolup taşan bir kalbe nasıl bir etki yapacağı üzerinde düşünelim.67 

Yüce Allah'm:  

1 13 .  TCı k i  Cıhirete iman etmeyenlerin kalpleri ona meyletsin, b i r  de 
ondan hoşnut olsunlar ve kazanabildiklerini kazansın lar. 

Tefsiri : 

"Ta ki Cıhirete iman etmeyenlerin kalpleri ona meyletsin . . .  kazansınlar. " Buy
ruğundaki "lam : ta ki" ,  asıl anlamı olan ta' lil (sebep bildirmek) üzere kullanılmış
tır. Eğer bu lam, düşmanın yaptığı iş olan birbirlerine telkinlerinin ta'lili ise anlamı 
açıkça ortadadır. Buna göre buyruk yüce Allah' ın :  "Aldatmak için" anlamındaki 
buyruğuna atıf olur . .  Çünkü bu mef'ulün li eclihidir. Yani telkin ve fısıltıyla onları 
aldatmak, aldanışa sürüklemek için bunu yaparlar. Bir de kendisine bu telkinin 
yapıldığı kimselerin kalpleri ona kulak versin, meyletsin,  sonra da onu beğenerek 
gereğince amel etsin diye. Buna göre yüce Allah, onların sözü geçen telkinle
riyle maksatlarının ne olduğunu haber vermiş olmaktadır. Bu da dört husustur: 
Kendilerine fısıldadıkları kimseleri aldatmak, kalplerinin onlara meyletmelerini 
sağlamak, bunu sevmeleri ve bu telkin ile birlikte bundan etkilenmeleri . 

Şayet bu lam harfi, şanı yüce Allah' ın her bir nebiye düşman kılmış olması
nın ta'lili (sebep ve gerekçe) ise,  o takdirde bu hüküm, böyle bir düşman kılmak 
ile ulaşılması istenen amaçlar ve hikmetler arasında yer alır. Bu ise bizatihi kendi
si için değil , başkası için gözetilen bir amaç ve b ir h ikmettir . .  Çünkü bu şanı yüce 
Rabbin sevdiği ve gerçekleşmesini istediği bir takım sonuçlara götürür. Bunların 
gerçekleşmemesi ise yüce Allah' ın daha çok sevdiği gerçekleşmeleri halinin or
tadan kalkmasını gerektirir. Her iki ihtimale göre burada "lam" ta ' lil ve hikmet 
bildirmek içindir.68 

"Biz her peygambere ins ve cin şeytanların ı  böylece düşman kıldık. On
lardan kimi kimine aldatmak için yıldızlı bir takım sözler fısıldarlar. " (el-En'am, 
6/1 12 

Bu buyruğun bu kimselere en mükemmel şekilde uyduğunu, onların hal
leriyle örtüştüğünü görüyoruz. Çünkü bunlar birbirlerine aldatmak maksadıyla 

67 es-Sauôiku 'l-nılirsele, il, 438 
68 Şi/ôu "/-alil, 193 
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yaldızlı sözleri telkin ederler. Zuhruf (yaldızlı söz) ,  süslenen, allanan pullanan söz 
demektir. Nitekim bir şeyin zuhruf (altın) ile süslenmesi de böyledir. Gururun, al
danışın kendisi de budur . .  Çünkü gurur, o sözü dinleyeni aldatır. Vahiy ile çelişen 
şüphe ve tereddütler, süslü sözlerden ibaret olup, dinleyenin aldanışa sürüklen
mesine sebep olurlar. "Ta ki ahirete iman etmeyenlerin kalpleri ona meyletsin, bir 
de ondan hoşnut olsunlar ve kazanabildiklerini kazansınlar. " (el-En'am, 6/1 13)  

O halde, bu gibi kimselerin çağrılarını kabul ederek kulak veren ve bunlara 
razı olup da bunun sonucu olan fiilleri işleyişleri üzerinde dikkatle düşünmek 
gerekir.69 

"Biz her peygambere ins ve cin şeytanlarını  böylece düşman kıldık. On
lardan kimi kimine aldatmak için yıldızlı b ir takım sözler fısıldarlar. " (el-En'am, 
6/1 12)  

Yüce Allah onların bu fısıldadıkları sözlere batıl demek olan "zuhruf: yaldızlı 
söz" adını vermiş bulunmaktadır . .  Çünkü bu sözü söyleyen kişi olabildiğince onu 
süsler, allayıp pullar ve aldanışa düşen kimsenin kulağına onu fısıldar ve böyle
likle bu da ona aldanır. 70 

1 14. "O, size Kitabı açık açık indirmişken Allah'tan başka bir hakem 
mi arayacak m ışım?"  Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun muhakkak 
Rabbin tarafından hak ile indirildiğin i  bilirler. Artık sakın şüphe edenler
den olma. 

Tefsiri : 

Bu buyruk, insanlar arasında hüküm verecek olanın bir ve tek olan aziz ve 
celil Allah olduğunu beyan etmektedir . .  Çünkü o, kitabı açık açık hükümleri ile 
indirmiştir. Nitekim bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Her ne hak
kında ihtilaf ederseniz, ona dair hüküm vermek, Allah 'a aittir. " (eş-Şura, 42/10} 

Yine yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "insanlar tek bir ümmetti. Allah da 
peygamberleri m üjdeleyici ve korkutucular olmak üzere gönderdi. Beraberlerin
de insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hükmetmek için 
de hak ile kitabı indirdi. " (el-Bakara, 21213) 

69 es-Savôiku'/-mürsele, I I I ,  1 04 1 ,  1042 
70 ed-Dôu ve'd-devô, 144 
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"Muhakkak biz sana kitabı Allah 'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında 
hüküm vermen için hak olarak indirdik. " (en-Nisa, 4/1 05) 

"Hayır, Rabbine anda/sun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni  hakem 
yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam 
bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. " (en-Nisa, 4165) 

Buna göre yüce Allah' ın :  "A/lah 'tan başka bir hakem mi arayacak mışım?"  
(el-En'am, 6/1 14) buyruğu, inkar anlamına bir sorudur. Yani yüce Allah her şeyi 
açık açık bildiren bir kitap indirmiş iken nasıl olur da Allah'tan başka bir hakem 
arayabilirim? Buna göre: "O, size kitabı açık açık indirmişken" buyruğu hal ko
numunda bir cümledir. 

"Açık açık (mufassal ) "  kitabı da, hüküm verecek olan kitabın açık ve hüküm
lerinin tafsilatlı olduğunu beyan etmektedir. Böylelikle bu kitap adamların akılları 
ile görüşlerinin kitabın bazı nasları ile çeliştiğini iddia ederek nitelendirenlerin 
tam zıttını dile getirmiş olmaktadır. 71 

Bu adamların bazı görüşlerinin Kur'an' ın bazı nasları ile çatıştığını, Kur'an 
naslarının muhatabın maslahatına olmak üzere gerçeği yansıtmayan bazı şeyleri 
ifade ettiğini ve bunların anlaşılmasını sağladığını, bu gibi nasların anlaşılma
yacak ve maksadı bil inmeyecek bir takım anlamlarının bulunduğunu yahutta 
bunların zahirlerinin delalet ettiğinden farklı batıl bir kısım te'villerinin bulundu
ğunu da ileri sürerler. Bunların hepsine göre kitap açık seçik ve etraflıca açıklan
mış değildir. Aksine bunlara. göre Kur'an-ı Kerim genel olarak zahirinin hilafına 
delalet etmekte ya da ondan muradın ne olduğu bilinmemektedir. Yahutta. hakka 
muhalif olan anlamların anlaşılmasına sebep olmaktadır. "Kendilerine kitap ver
diklerimiz bunun muhakkak Rabbin tarafından hak ile indirildiğini bilirler. Artık 
sakın şüphe edenlerden olma!" (el-En'am, 6/1 14) diye buyurmaktadır. 

Çünkü önceki ilk kitap da. Kur'an'ı tasdik etmektedir. O kitabı inceleyen bir 
kimse, kesin olarak her iki kitabın da tek bir kaynaktan süzülüp geldiğini anlar. 
Özellikle de tevhid, Allah ' ın isimleri ve sıfatları hususunda. böyle olduğunu görür. 
Hiç şüphesiz Tevrat bu hususta Kur'an-ı Kerim ile mutabakat halindedir ve ona 
uygundur. Bu da Tevrat'ta bulunan bu kabilden buyrukların, Allah'ın yaptıklarını 
reddetmiş olduğunun, tahrif edilip değiştirilen kısımdan olmadığının delilidir. Ak
sine bu gibi bölümler Kur'an-ı Kerim'in lehine tanıklık edip, Kur'an' ı tasdik eden 
hak cümlesindendir. Bundan dolayı Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Tevrat'ta 
bulunan Allah ' ın sıfatları ile ilgili kısımları reddetmemiş ve bundan dolayı onları 

7 1  B u  hususta merhum Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye'nin büyük eseri "Der'u Te'ôrudi'/-akli ve'n
nakl" adlı eserine bakabilir. Eser, -merhum- Dr. Muhammed Reşad Salim tarafından güzel 
bir şekilde tahkik edilip basılmıştır. 
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ayıplamamıştır. Buradaki ifadeleri teşbih , tecsim ve temsil olarak değerlendir
memiştir. Oysa Allah' ın isim ve sıfatlarını kabul etmeyenlerin pek çoğu böyle 
yaparak şunları söylemişlerdir: Yahudiler teşbih ve tecsime sapmış bir ümmet
tir. Ancak bu hususta onların bir kusurları yoktur. . Çünkü onlar Tevrat'ta bulu
nan buyrukları tefsir etmişlerdir. Allah'ın kendilerini ayıplamış olduğu tahrif ve 
tebdile dönüşen te'vilden ötürü ise, Allah' ın sıfatlarını kabul etmeyen Muattıla 
onları ayıplamamıştır. Hatta bu hususta onlarla ortak bir tutum takınmışlardır. 
Şanı yüce Allah ' ın ,  ellerinde bulunan tevhid ve sıfata dair uygunluktan ötürü 
rasCılünün Nübuvvetine delil olarak gösterdiği hususlar sebebiyle Muattıla Yahu
dileri ayıplamış ve bu hususta onların tecsim ve teşbihe saptıklarını söylemişler
dir. Bu tutum ise RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in ve ashabının izlediği yolun 
zıttı bir yoldur . .  Çünkü bugün Muattıla'nın tecsim ve teşbih diye adlandırdıkları 
herhangi bir husus, onlara nakledildiği takdirde bu hususta ya onları tasdik eder 
yahut reddetmeyerek bu hallerini sürdürmelerine ses çıkarmazlardı .  Nitekim sa
hih olduğu ittifakla kabul edilmiş Abdullah b. Mesud'un hadisinde belirtilen ha
ber ile ilgili olarak onların söylediklerini tasdik etmiştir72 ve Peygamber -sallallahu 

aleyhi vesellem- de onların söylediğine taaccub ve tasdik ederek güldü. 

Buna benzer daha başka buyruklarda da böyledir. 
Daha sonra yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

• c_ - • "' J; \ \ O).. ! .l;.\\ !.� �.ıı - ' , .ı.i�JB��l&.. - tiLJ.t- �� '"Z Y r-:-- � Y'J , , , - - . J , ;J , J 
1 15. "Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından eksiksizdir. 

Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. " 

Tefsiri : 

Bu buyruk, onun verdiği haberlerin doğru, emirlerinin adalet olduğunu tes
pit etmektedir. Bu da naslarda yer alan haberlerin doğru olduğunu, onu tasdik 
etmekle, ondan yüz çevirmemekle, ona karşı çıkmamakla yükümlü olduğumuzu 
da açıklamaktadır. Aklı ile onu reddeden ya da ona karşı çıkan bir kimseyse onu 

72 Abdullah b. Mes'ud -radıyallahu anh-'dan rivayete göre bir Yahudi, Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem-'e gelerek şöyle dedi: Ey Muhammed, şüphesiz Allah gökleri bir parmak, 
yerleri bir parmak, dağları bir parmak, ağaçları bir parmak ve bütün diğer mahlukatı bir par
mak üzerinde tutar. Sonra da: Ben melik olanım, der. Bunun üzerine Rasulullah -sallallahu 
aleyhi vesellem- azı dişleri görününceye kadar güldü. Sonra: "Allah' ı  şanına yakışacak şekil
de takdir edemediler." (el-En'am, 6/91 )  buyruğunu okudu. Yahya b.  Said dedi ki: Bu hadiste 
Fudayl b. !yad, Mansur'dan, o İbrahim' den, o Ubeyde'den, o Abdullah'tan diye şu fazlalığı 
da eklemektedir: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- hayret ederek ve onu tasdik ederek 
güldü. Bu Buhari'n in  XII I ,  404"deki rivfıyeti ile Müslim. in: V, 655'deki rivayetidir. 
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tasdik etmemiş olur. Genel anlamıyla onu tasdik etse bile haber verdiği muayyen 
hususlarda etraflı bir şekilde tasdik etmeyen bir kimse mümin olamaz. Eğer lafzı
nı kabul etmekle birlikte anlamını inkar eder yahutta onun muradı dışında başka 
anlamlara gelecek şekilde tahrif edecek olursa tasdik etmiş olmaz. Aksine böyle 
bir kimse tasdikten ziyade onu yalanlayan bir kimse olmaya daha yakındır. 73 

1 1 6. Eğer sen yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni 
Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar. Onlar ancak ya
lan ve iftira edenlerdir. 

1 1 7. Şüphe yok ki Rabbin, yolundan sapanları da en iyi bilendir, O, 
h idayet bulanları da çok iyi bilendir. 

1 1 8. Şayet O'nun ayetlerine iman edenler iseniz, artık üzer/erine 
Allah 'ın adı anılanlardan yeyin. 

1 1 9. Üzerine Allah 'ın adı anılanlardan yememenize sebeb ne? 
Halbuki O, size -kaçınılmaz olarak kendisine ihtiyaç duyduklarınızı 
müstesna kılarak- neyi haram kıldığını ayrı ayrı açıklamıştır. Gerçekten 
birçok kimseler bilgisizce hevalarıyla (halkı) saptırıyorlar. Şüphesiz Rab
bin haddi aşanları çok iyi bilendir. 

120. Günahın açık olanını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kaza
nanlar, kazanmakta oldukları yüzünden cezalandırılacaklardır. 

73 es-Sauôiku'/-mürsele, l l l ,  1 042-1046 
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121 .  Üzerine Allah 'm adı an ılmayanlardan yemeyin. Çünkü o elbet
teki bir fısktır. Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi 
dostlarına telkinde bulunurlar. Eğer onlara itaat ederseniz elbette siz de 
m üşrikler olursunuz. 

122. Ölü iken (imanla) kendisini dirilttiğimiz, insanlar arasında ona 
(hakkı batıldan ayırarak) yürümesi için nur verdiğimiz kimse, içinden 
çıkamayacağı karanlıklarda kalan kimse gibi midir? Kafirlere işledikleri 
iş de böylece süslü gösterildi. 

Tefsiri : 

Yüce Allah hidayet bulanlar için nur ve hayat özelliklerini birlikte sözkonusu 
ettiği gibi, kitabından yüz çevirenler hakkında da ölümü ve karanlığı bir arada 
sözkonusu etmiştir. İbn Abbas ve bütün müfessirler: Kafir ve dalalette birisi iken 
kendisine hidayet verip, ona nur kıldığımız diye açıklamışlardır. Yüce Allah' ın :  
"İnsanlar arasında ona yürümesi için nur verdiğimiz kimse" buyruğu bir takım 
hususları ihtiva etmektedir: 

1- Böyle bir kimse, insanlar arasında aydınlık nur ile yürürken,  onlar ka
ranlık içerisindedir. Onun ile berikilerin misali gece karanlığında kalıp, şaşıran 
ve yollarını bulamayan bir topluluk ile beraberinde yolunu aydınlatan, gösteren 
ve yolda giderken sakınması gereken şeyleri gören bir ışığı aydınlığı bulunan bir 
başka kimsenin durumuna benzer. 

2- O bu insanlar arasında nuru ile yürürken onlar 1Ura olan ihtiyaçları dola
yısıyla onun aydınlığından yararlanırlar. 

3- Kıyamet gününde müşrik ve münafıkların kendi şirklerinin ve nifakları
nın karanlıklarında kalacağı vakit o, Sırat üzerinde nuru ile yürüyecektir. 74 Yüce 
Allah : "Ölü iken kendisini dirilttiğimiz, insanlar arasında ona yürümesi için nur 
verdiğimiz kimse. " (el-En'am, 6/122)  diye buyurarak iki esas olan hayatı ve nuru 
bir arada zikretmiş bulunmaktadır. Hayat, onun gücü, işitmesi , görmesi, hayası, 
iffeti ya da şecaati, sabrı ve sair erdemli ahlakıdır. Güzel olan şeyleri sevmesi, 
çirkin olan şeylere de buğzetmesidir. Hayatı güçlendikçe bu sıfatlar da onda güç
lenir, hayatı zayıfladığı takdirde ondaki bu sıfatlar da zayıflar. 

Çirkin işlerden dolayı utanması ise ,  özündeki hayatına göredir. Hayat sahibi 
ve sağlıklı bir kalbe çirkinlikler arız olduğu takdirde tabiatı itibariyle onlardan 
nefret eder, onlara buğzeder, onlara iltifat etmez. Oysa ölmüş olan bir kalp böyle 
değildir. Böyle bir kalp güzel ile çirkin arasında fark gözetmez. Nitekim Abdullah 
b. Mesud -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Kendisi ile marufu doğru olarak bile
ceği, münkeri de reddedeceği bir kalbe sahip olmayan bir kimse helak olmuş 
değildir. 75 
74 e/-Fevôidu 'l-Muşavvika 89 
75 İğôsetu'/-lehfôn, 1 ,  20 
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Küfür ve cehalet ile ölmüş iken, Allah' ın kendisine iman ve ilim ile hayat 
vererek, Kur'an ve ilim ile de insanlar arasında doğru yolu bulmak için aydınla
nacağı ve karanlıkta kendisinin aydınlığında yürüyeceği bir nur veren kimse bir 
olabilir mi, demektir. Doğrusunu en iyi bilen Allah ' tır. 76 

Onun77 bu ayet-i kerimeyi bu hususta delil göstermesi , oldukça açıkça an
laşılan bir husustur. Bununla kastedilen de şudur: İl im, hidayet ve iman ruhu 
bulunmadığı için kalbi ölü olup da şanı yüce Rabbin kendisi ile bedenine hayat 
vermiş olduğu ruhtan başka bir ruh olan Rabbini tanıması, tevhid etmesi, onu 
sevmesi, ona hiçbir şekilde ortak koşmaksızın yalnızca ona ibadet etmesi ruhu 
ile hayat verdiği kimse (bir olabilir mi?) Bundan dolayı şanı yüce Allah bu özel
liklere sahip olmayan kimseleri ölü olmakla nitelendirerek: "Ölü iken kendisini 
dirilttiğimiz . . .  " diye buyurmaktadır. 

Yüce Allah bir başka yerde de şöyle buyurmuştur: "Çünkü sen (davetini) 
ölülere de işittiremezsin, arkalarını dönüp gittikleri takdirde sağırlara da işittiri
mezsin. " (en-Nemi, 27 /80) Ayrıca yüce Allah vahyine de ruh adını vermiştir . .  
Çünkü onun vasıtasıyla kalpler ve ruhlar hayat bulur. Yüce Allah şöyle buyur
maktadır: "Sana da böylece emrimizden bir ruh vahyettik. Kitabın da, imanın 
da ne olduğunu bilmezdin. Fakat biz onu kendisiyle kullarımızdan dilediğimizi 
hidayete ilettiğimiz bir n ur kıldık. " (eş-Şura, 42/52 ) 

Böylelikle yüce Allah, vahyin, kendisiyle hayatın husule geleceği bir ruh ol
duğunu, kendisiyle aydınlanmanın gerçekleşeceği bir nur olduğunu haber vermiş 
olmaktadır. Yine yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "O kendi emri ile kullarından 
dilediği kimseler üzerine vahiy ile melekleri: Benden başka hiçbir ilah olmadığın ı  
bildirin. O halde benden korkun desinler diye indirir. " ( en-Nah!, 16/2} 

"O dereceleri yükse/tendir. Arş' ın sah ibidir. Kavuşma günü ile korkutmak için 
kendi emrinden ruhu kullarından dilediği kimseye indirir. " (el-Mu 'min, 40/1 5) 

O halde ruh, bedenin hayat kaynağı olduğu gibi, vahiy de ruhun hayatıdır. 
Bundan dolayı bu ruhu yitiren bir kimse dünyada da, ahirette de faydalı hayatı 
yitirmiş demektir. Dünyada bu hayatı yitirmesi şundan dolayıdır: Onun yaşadığı 
hayat, hayvanların hayatına benzer. O dar bir maişet ile karşı karşıya kalır. Ahirette 
ise onun için içinde ölmeyeceği ve hayatta bulmayacağı Cehennem vardır. 78 

Yüce Allah'ın: "Ölü iken kendisini dirilttiğim iz . . .  kimse gibi midir?"  (el-En'ô.m 
61122) buyruğunda sözü edilen yüce Allah' ın ruhu ile hayat verdiğini sözkonusu 
ettiği şey vahyidir. Vahiy de imanın ve ilmin ruhudur. Buna sahip olan bir kim
seye karanlıktakiler arasında aydınlığında yürüyeceği bir nur vermiş olduğu bir 

76 Medô.ricu 's-sô.likin , i l ,  486 
77  Kastettiği İmam el-Herevi ve  onun Menô.zilu 's-sô.irin adlı eserindeki Haya menzilesi ile ilgili 

sözleridir. 
78 Medô.ricu's-sô.likin, I l l ,  258-259 



kimse demektir. Tıpkı karanlık bir gecede etrafını aydınlatan bir kandil ışığında 
bir adamın yürümesi gibi .  Böyle bir kimse karanlıktakileri karanlıkları içerisinde 
gördüğü halde onlar onu göremezler. Tıpkı körler arasında yürüyen, gözleri gö
ren bir kimseye benzer. 79 

"Ölü iken kendisini dirilttiğimiz . . .  kimse gibi m idir?" (el-En'am, 6/122) Bi
rinci kişi Allah'a iman, Allah muhabbeti, ma'rifeti ve zikri ile aydınlanan mü
mindir. Diğeri ise Allah'tan yana gaflet içerisinde bulunan, onu zikretmekten ve 
muhabbetinden yüz çeviren kimsedir. Ama her şeyin en mükemmeli ve kurtuluş, 
aydınlıktadır. Büsbütün bedbahtlık ise bu aydınlıktan mahrum kalmaktadır. 80 
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123. Böylece her ülkenin günahkarların ı  onların ileri gelenleri kıldık. 

O yerlerde hilekarlıklar etsinler diye. Halbuki onlar ancak kendilerine 
hilekarlık yaparlar da farkında olmazlar. 

124. Onlara bir ayet gelse: "Allah 'ın peygamberlerine verilen gibi 
bize de verilmedikçe asla iman etmeyeceğiz" derler. Allah peygamber
liğini kime vereceğini çok iyi bilendir. Yaptıkları hilekarlıklar yüzünden 
günahkar olanlara, Allah katında bir küçüklük ve şiddetli bir azab isabet 
edecektir. 

125. Allah kimi h idayete erdirmeyi dilerse, göğsünü İsldm 'a açar. 
Kimi de saptırmayı dilerse onun da göğsünü -gökyüzüne tırmanıyor
muş gibi- daraltır, sıkıştırır. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle 
murdarlık çökertir. 

126. İşte bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz, ayetleri düşünüp öğüt 
alan bir topluluk için uzun uzadıya açıkladık. 

79 İctimôu 'l-cuyuşi 'l-İslômiyye, 5 
80 e/-Vôbilu 's-sayyib, 73 
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127. Rabbleri katında Daru 's-Selam onlaradır. Ve işlediklerinden 
ötürü de O (Allah), onların velisi (dost ve yardımcısı) dır. 

Tefrsiri : 

Cennete daru's-selam denilmesi bundan dolayıdır. Cennet' in "es-selam"e 
izafe edilmesi ile ilgili olarak üç görüş vardır: 

1- Bununla onun maliki olan şanı yüce Rabbimiz es-Selam'a izafet edilmiş 
olmaktadır. 

2- Bununla Cennet ehlinin selamlaşmalarına izafe edilmiş olmaktadır. . Çün
kü onların oradaki selamlaşmaları "selam" diyedir. 

3- Selamet (esenlik) in izafe ettiği anlama izafe edilmiştir. Yani orası her türlü 
afetten,  eksiklikten ve şerden uzak, selamet yurdudur. Aslında her üçünün de 
biri diğerinden ayrılmaz. Bununla birlikte üçüncü görüş bu görüşlerin en kuvvet
lisidir. . Çünkü şayet bu, Cennet' in gerçek sahibine izafe edilmesi anlamına ol
saydı, Allah ' ın "es-selam" dışındaki herhangi bir ismine izafe edilmesi gerekirdi .  
Daru'r-Rahman , Darullah, Daru'l-Melik ve buna benzer ifadeler kullanılmalı idi. 
Eğer daha önce Cennet' in bu türden bir ismine izafe edilmiş olduğu buyruklar 
geçmiş olsaydı ,  bundan sonra da "daru's-selam" terkibi gelseydi, önce geçmiş 
olana göre yorumlanırdı . . Çünkü Kur'an-ı Kerim' de alışılagelen, Cennet' in ya ni
teliklerine yahutta Cennet ehline izafe edilmesi şeklindedir. Birinci türden izafete 
örnek: Daru' l-karar, daru' l-huld, Cennetu' l-me'va,  cennatu'n-naim, cennatu'l
firdevs gibi izafetler gösterilebilir. İkinci türden izafete de:  Daru'l-muttakin gibi 
izafetler gösterilebilir. Fakat Cennet' in  Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah' ın isimle
rinden birisine izafe edildiğine rastlanmamaktadır. O halde evla olan, izafetin 
Kur'an-ı Kerim'de görülen türlere göre açıklanmasıdır. Aynı şekilde Cennet' in 
daru's-selam oluşunun ,  tahiyye (selamlamak) anlamına izafe edilmesi şu iki se
bep dolayısıyla zayıftır: 

1 - Selam ile selamlaşmak dünya ile ahiret yurdu arasında ortak bir şekildir. 
Cennete izafe olunan bu durum, o takdirde Cennet'e has bir özellik olmaz; daru' l
huld, daru' l-karar ve daru' l-beka gibi ona ait bir özelliğe izafe edilmemiş olur. 

2- Cennet'in selamlaşma dışında bundan daha mükemmel bir takım ni
telikleri de vardır. Onun daimi,  baki oluşu, ebedilik yurdu oluşu gibi .  Orada 
selamlaşmak ise karşılaşma ve ziyaretleşme halinde görülen geçici bir durumdur. 
Oysa her türlü eksiklikten, kusurdan ve şerden esenlikte olmak böyle değildir. 
İşte bu, Cennet' in sürekliliğinde görülen en mükemmel niteliklerindendir. Bunlar 
olmaksızın Cennetteki nimetler de tamam olmaz. O halde Cennet'in bu özelliğe 
izafe edilmesi daha uygundur. Buyruğun zahirinden anlaşılan da budur.81 

8 1  Bedôiu '/-fevô.id, 1 ,  134, 135 
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128. Hepsini  toplayacağı o günde: "Ey cin topluluğu! İnsanlardan bir 

çoğunu kendinize uydurdun uz" (buyuracak) . O zaman onların dostları 
olan insanlar da şöyle diyecek: "Rabbimiz, kimimiz kim imizden fayda
landık. Nihayet bizim için takdir ettiğin vakte eriştik. " Şöyle buyuracak: 
"Allah 'ın dilediği m üstesnô olmak üzere, içinde ebedi kalıcılar olarak 
ateş sizin barınağınızdır. " Şüphesiz Rabbin Hakimdir, Alimdir. 

Tefsiri : 

Yani onlardan çokça kimseyi saptırdınız, azdırdınız. 
İbn Abbas, Mücahid, el-Hasen ve başkalan82 onlardan pek çok kimseyi 

saptırdınız, diye açıklamışlardır. İnsanlar arasında onlara dost olanlar Şanı yüce 
Allah 'a :  "Rabbimiz, kimimiz kimimizden faydalandık" diye cevap verecekler ve 
bu sözleriyle her bir türün diğer türden faydalanmış olduğunu kastedeceklerdir. 

Cinlerin insanlardan yararlanmaları , onlara emrettikleri küfür, fasıklık ve 
isyan gibi hususlarda kendilerine itaat etmeleridir. Zaten cinlerin insanlardan 
beklentilerinin çoğu bununla alakalıdır. Bu hususta kendilerine itaat ettiler m i  
amaçladıkları şeyleri onlara vermiş olurlar. 

İnsanların cinlerden yararlanmalarına gelince : Cinler, Allah'a  isyan etmek 
hususunda ve güçlerinin yettiği kadarıyla onlara isyanı güzel göstermek, süsle
mek, dua etmek, ihtiyaçlarının pek çoğunu görmek, sihir, okuyup üflemek ve 
daha başka hususlarda onlara yardım etmek suretiyle ve aynca onları istihdam 
edip kullanmak ile olur. 

Böylelikle insanlar cinleri razı edecek hususlar olan şirk, hayasızlık ve 
günahkarlık hususlarında onlara itaat ederken, cinler de insanlara kendilerini 
razı edecek türlü hususlardaki etkileyicilikleriyle, bazı gaybi hususları onlara ha
ber vermek so.retiyle itaat etmişlerdir. Böylelikle her bir kesim diğerinden yarar
lanmış oldu. 

Bu ayet-i kerime, şeytani keşifleri olan ve şeytani etkilerde bulunan, şeytani 
hallere sahip kimselere intibak etmektedir. İşi bilmeyen kimse onları rahman olan 
Allah' ın dostları zanneder. Hakikatte ise onlar sadece şeytanın dostlarıdır. Şirk 
koşmakta, Allah'a isyan etmekte, Allah' ın rasO.lleri ile gönderdiği, kitaplarında 
indirdiği hususların dışına çıkmakta ona itaat etmişlerdir. Şeytan da onlara gaybi 
pek çok hususu ve bir takım tesirleri onlara haber vermek suretiyle onlara hizmet 

82 Taberi, Vlll, 33; Ayrıca bk. ed-Durru'/-mensur, ili, 357 
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ederek itaat etmiş, ilim ve imandan payı az olan kimseler de onların bu haline 
aldanmışlardır. Bunun sonucunda bunlar Allah' ın düşmanlarını dost, dostları
nı da düşman edinirler. Allah ' ın yolundan ve sünnetlerin dışına çıkan kimseler 
hakkında da güzel zan beslerken Allah Rasulünün sünnetine , onun getirdiklerine 
tabi olan; ihtilafa düşenlerin sözleri, şaşkınların görüşleri, yoldan çıkmışların sınır 
tanımaz açıklamaları, mutasawıflann aşırıya giden ifadelerinin etkisi ile bunlar
dan ayrılmayan kimseler hakkında da kötü zan beslerler. Allah ' ın iman ve ma
rifiret nuru ile basiretini aydınlatmış olduğu basiret sahibi bir kimse, insanların 
çoğunluğunun izledikleri yolun hakikatini bilecek ve sahteyi kalpten ayırabilen 
sarraf durumunda olan kimseler ise , böylelerinin bu ayetin hükmü kapsamına 
girdiklerini ve bu ayetin onların durumu ile örtüştüğünü açıkça görür. 

Fasık, kendisini fıska götüren yollarda yardımını almak suretiyle şeytandan is
tifade eder. Şeytan da telkinlerini kabul etmesi ve kendisine itaat etmesiyle fa.sıktan 
yararlanır. Böylelikle bu onu sevindirir ve bunu yaptığı için memnun olur. 

Şeytan, kendisini ortak koşması ve kendisine ibadet etmesi dolayısıyla müş
rikten yararlanır. Kendisi de ihtiyaçlarının karşılanması ve kendisine yardım et
mesi suretiyle şeytandan yararlanır. 

Bunları bilmeyen bir kimse imanın ve şirkin hakikatini, şanı yüce Rabbin bu 
iki alemin varlıklarından birini diğeri ile imtihan etmesinin sırrını da bilemez. 

Daha sonra: "Nihayet bizim için takdir ettiğin vakte eriştik" diyeceklerdir. Bu 
vakit, ölüm vaktini ve ölümden sonra diriliş vaktini kapsar. Her ikisi de Allah ' ın 
kullan için belirlediği birer vakittir. Şanı yüce Allah' ın  her ikisi hakkında: "Sonra 
bir ecel takdir edendir, onun katında belirli bir ecel daha vardır. " ( el-En'am, 6/2) 
diye buyurduğu iki ayn ecel (belirli vade, süre) bunlardır. 

Bu sözleri, -doğrusunu en iyi bilen Allah'tır ya- bir tür kendilerine şefkat 
edilmesini ve tevbelerinin kabul edilmesini isteyeceklerine bir işaret gibidir. Böy
lelikle onlar: Bu, belli bir süreye kadar olan bir işti . Onun da vadesi kesilmekle 
sona ermiş oldu, devam etmedi ve sürekliliği olmadı .  Böylelikle onun için tayin 
edilen süreye kadar devam etti ve nihayet sona erdi ,  her şeyin de bir sonu var
dır, diyecekler gibi bir anlamı ihtiva eder. Yüce Allah ise : "içinde ebedi kalıcılar 
olarak ateş sizin barınağınızdır" diye buyuracaktır. 

Evet, her ne kadar yararlanma zamanı sona erip, vadesi bitmiş ise de geriye 
ceza görme zamanı kalmıştır. Küfür ve şirkin ve sizin birbirinizle yararlanmanızın 
süresi sona erdi diye, kötülüğünün de sona ereceği, onun bitişiyle biteceği asla 
zannedilmesin . 

Maksat ise şeytanın, müşrikler kendisine ibadet edinceye , onu ve onun zür
riyetini Allah' ı bırakıp veliler edininceye kadar onları oyuncak haline getirdiğinin 
anlatılmasıdır. 83 

83 İğôsetu'l-lehfôn, i l ,  236-238 
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Bu sebeple kıyamet gününde : "Rabbimiz kimimiz kimimizden faydalandık. 
Nihayet bizim için tayin ettiğin vakte eriştik. " (el-En'am, 61128) diyecekler, yüce 
Allah da onlara : "Allah' ın dilediği müstesna olmak üzere içinde ebedi kalıcılar 
olarak ateş sizin barınağınızdır" diye buyuracaktır. Bu her iki kısma da yapılacak 
bir hitaptır. Onların teklifte ortak oldukları hususunda da açık bir ifadedir.84 

Nitekim azapta da ortak olacakları hususunda açık bir ifadedir. Kur'an-ı 
Kerim' de bu tür ifadeler pek çoktur. Yine onların mükellef kılındıklarının delille
rinden birisi de yüce Allah' ın şu buyruğudur: "Ey cin ve insanlar topluluğu! İçi
n izden size ayetlerin i  okuyan bugününüzün gelip çatacağını bildirip, sizi uyaran 
peygamberler gelmedi mi .  . .  Kafir kimseler olduklarına şahit oldular. " (el-En'am, 
6/130) Kafir olduklarını itiraf edip bizzat kafirliklerine şahitlik edeceklerinin söz
konusu edilmesi onların mükellef tutulduklarına ve ilahi hitabın onlara da yöne
lik olduğuna delildir.85 
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129. İşte Biz kazanmakta oldukları yüzünden de zalimlerin kimini 
kimine böylece musallat ederiz. 

130. Ey cin ve insanlar topluluğu, için izden size ayet/erimi okuyan, 
bu gününüzün gelip çatacağını bildirip sizi uyaran peygamberler gelme
di mi? Onlar: "Nefislerimize karşı (kendi aleyhimize) şahidlik ederiz" 
diyecekler. Halbuki dünya hayatı onları aldattı da kendi aleyhlerine kafir 
kimseler olduklarına şahid oldular (olacaklar) . 

131 . Bu, Rabbinin, haberleri yokken ülkeler halkın ı  haksız yere helak 
edici olmadığından dolayıdır. 

Tefsiri : 
Ayeti ile ilgili iki görüşe gelince; 

Bir görüşe göre yüce Allah, rasCıl göndermek suretiyle onlara öğüt verip ha
tırlatmadan önce onları helak etmez . .  Çünkü şanı yüce Rabbimiz hiç kimseyi gü
nahsız yere azap ile yakalamaz. Onun emrine muhalefet edip, nehyine de aykırı 

84 Kastedilenler cinlerdir. 
85 Tariku 'l-hicreteyn .  390 
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hareket ettiği takdirde ancak günahkarlığı sözkonusu olur. Bu ise ancak rasCıller 
yoluyla bilinir. Yüce Allah : "Bu, Rabbinin haberleri yokken ülkeler halkın ı  haksız 
yere helôk edici olmadığından dolayıdır" diye buyurmuştur. 

Ayet ile ilgili iki görüşten diğerine göre ise anlam şöyle olur: Kendilerine 
rasCılleri göndermeden önce zulümleri sebebiyle onları helak etmemiştir. 

Bu durumda ayet-i kerime iki esasa delalet etmiş olur: Onların fiilleri ve 
şirkleri peygamber gönderilmeden önce de bir zulümdür ve bir çirkinliktir, ama 
ancak rasCıl gönderdikten sonra onları bundan dolayı cezalandırır. Böylelikle 
bu ayet-i kerime, her iki hususa delil olması bakımından el-Kasas suresindeki 
şu ayetin bir benzeri demektir: "Eğer ellerinin önden gönderdikleri sebebi ile 
kendilerine bir musibet gelip çattığında: Rabbim iz, sen bize bir peygamber gön
dermeli değil miydin? O takdirde biz de sen in ôyetlerine uyar ve müminlerden 
olurduk, demeyecek olsalardı (biz de onlara peygamber göndermezdik) . " (el
Kasas, 28/47) İşte bu, onların önceden yaptıklarının , başlarına musibetin inişine 
bir sebep olduğunun delilidir. Eğer bu yaptıkları çirkin olmasaydı, böyle bir şeye 
sebep olmazdı .  Fakat bu musibetin gelmeyiş sebebi, gelişi için öngörülen şartın 
bulunmayışıdır. Bu şart ise onlara rasulün gelmemesidir. Fakat rasulün gelişinden 
itibaren sebep de meydana gelmiş , şart ortaya çıkmış olur. O vakit yaptıklarının 
kötülükleri onlara isabet eder, öncekiyle , sonrakiyle cezalandırılırlar.86 

132. Herkese işlediklerine göre dereceleri vardır. Rabbin, onların iş
ledik/erinden habersiz değildir. 

133. Rabbin hiçbir şeye muhtaç olmayandır, rahmet sahibidir. Eğer 
dilerse sizi giderir, yerinize sizden sonra dilediğin i  getirir. Nitekim sizi de 
başka bir kavmin soyundan yaratmıştır. 

Tefsiri : 

Bu, şanı yüce Allah ' ın yaptığı celi (açık) bir kıyastır. O şöyle buyurmaktadır: 
Sizden öncekileri yok edip, sizi onların yerine getirdiğim gibi, dilersem sizi de yok 
eder ve yerinize başkalarını getiririm.87 

86 Medaricu 's-sôlikin, 1, 232, 233 
87 İ 'lômu'/-muvakkıin, 1, 185 
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"De ki: Ey kavmim, bütün gücünüzle yapacağın ızı yapın. " (el-En'am, 6/135) 
Bundan sonrası: '\.ı _,.....1ü _; _,....i''Yakında bileceksiniz" diye başına fe harfi getiri
lerek okunursa buyrukta istinaf olmaz. Eğer (fe) getirmeksizin "c.ı_r.L.; .....; _,-" diye 
okunursa: Peki, biz kendi gücümüzle yapacaklarımızı yaparsak, sen de kendi 
gücüne göre yapacaklarını yaparsan ne olacak, denilmiş de ona: ''Artık kendisini 
rezil edecek azabın kime gelip çatacağını .  . .  yakında bileceksin iz. " (Hud, 1 1/39) 
demesi emr edilmiş gibidir. İkincisine göre hazf edilmiş olan soru değildir. Bu da 
sebep bulunup da sebebin ona delalet etmesine benzer.88 

8 e/-Fevô.idu '/-muşevvık, 72, 73 
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134. Gerçekten, size va'd olunan hiç şüphesiz gelip çatacaktır. Siz 
ikiz bırakamazsınız. 

135. De ki: "Ey kavmim, bütün gücünüzle yapacağın ızı yapın. Ben 
de yapacağım. Bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksi
niz. " Şüphesiz zfılimler kurtuluşa eremezler. 

136 .  Onlar, Allah 'a yarattığı ekin ve davar/ardan bir pay ayırdılar 
da zanlarınca: "Bu, Allah 'ın bu da O'na koştuğum uz ortaklarımızındır" 
dediler. Ortaklarına ait olan Allah ' a ulaşmaz ama, Allah ' a ait olanlar ise 
ortaklarına ulaşır. Ne çirkin hükmediyorlar! 

137. Böylece onların ortakları, müşriklerden bir çoğuna evlatlarını 
öldürmeyi de hoş göstermiştir. Hem onları he/Cık etmek için, hem de 
dinlerini kendilerine karma karışık etmek için .  Eğer Allah dileseydi bunu 
yapamazlardı. Artık, sen onları yalan ve iftiralarıyla başbaşa bırak. 

138. Onlar zanlarınca: "Bu davarlar ve ekinler dokunulmazdır, onları 
dilediğimizden başkası yiyemez. Bir takım davarların da sırtları (na bin
mek ve yük vurmak da) haram kılınmıştır" dediler. Bir takım hayvanlar 
da vardır ki Allah 'a iftira ederek (boğazlanırken) üzer/erine O'nun adını 
anmazlar. O, onları bu iftiraları yüzünden cezalandıracaktır. 

139. Ve dediler ki: "Şu davarların karınlarındakiler(in yenilmesi diri 
doğarsa) yaln ız erkeklerimize he/Cıl, kadınlarımıza haramdır. " Şayet ölü 
(doğar) ise onlar bunda ortak olurlar. (Allah) onlara bu yakıştırmaların ın 
cezasını verecektir. Muhakkak ki O Hakimdir, Alimdir. 

1 40. Bilgisizlik yüzünden evlatlarını beyinsizce öldürenler ve Al/ah 'ın 
kendilerine ihsan buyurduğu (he/Cıl) rızkı Allah 'a iftira ederek haram 
sayanlar gerçekten büyük bir zarara uğramışlardır. Şüphesiz onlar sap
mışlar ve doğru yolu da bulamamışlardır. 

1 41 .  Çardaklı ve çardaksız o bağları, tadları çeşitli hurmaları, ekinle
ri, b irbirine hem benzeyen, hem benzemeyen zeytinleri, narları yaratıp 
yetiştiren O'dur. Bunların her biri meyve verdiği zaman meyvelerinden 
yeyin. (Devşirildiği) biçildiği gün de hakkını (zekô.tın ı) verin. İsraf etme
yin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. 
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142. Davar/ardan yük taşıyacak, (yapağısından) döşek yapılacak 
olanları da (yaratan O'dur). Allah 'ın size verdiği rızıktan yeyin ve şeyta
nın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. 

143. (Biri erkek biri dişi olmak üzere) sekiz çift (yaratmıştır) . Koyun
dan iki çift, keçiden iki çift. De ki: "Erkeklerini mi dişilerini mi, yoksa 
bu iki dişinin döl yataklarında sarınıp bürüneni mi, (hangisini) haram 
kıldı ? Şayet (bu iddianızda) doğru söyleyenler iseniz bana bir bilgiye 
dayanarak haber verin . " 

144. Ve deveden de iki, sığırdan da iki (çift) yarattı . De ki: "(Allah) 
onların erkeklerin i  mi dişilerini_mi yahut dişilerinin döl yataklarında sa
rınıp bürüneni m i, (hangisini) haram kıldı? Yoksa Allah bunu (bu haram 
kılmayı) size tavsiye ettiğinde hazır mıydınız? İnsanları saptırmak için 
bir bilgiye dayanmaksızın Allah 'a iftira eden kimseden daha zalim kim 
olabilir? Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. " 

145. De ki: "Bana vahyolunan/ar arasında (haram dediklerinizden) yi
yecek bir kimseye haram olduklarını bulduğum yiyecekler (yaln ızca) şun
lardır: Ölü, akmış kan, domuz eti -ki o pistir- ve Allah'tan başkasının adına 
boğaz/andığından dolayı fısk olanlar. Kim mecbur kalırsa, zulmetmeksizin 
ve haddi aşmaksızın (yerse), şüphesiz Rabbin Gafurdur, Rahimdir. " 

Tefsiri : 

(Yüce Allah' ın ) :  "Çünkü o" buyruğundaki zamir, haram kılınanların lafzı iti
bariyle sözü edilen üç hususa ait ise de domuz etinin hakkında özellikle sözkonu
su olması, şu üç sebep dolayısıyla ağırlık kazanmaktadır: 

1- Ona yakın oluşu, 

2- "Fe inneha rics" denilmeyerek "fe innehO rics" diye müzekker kutlanıl
ması, 

3- Yüce Allah "fe" ve " inne" lafızları ile haram kılma illetine dikkat çekmek
tedir ki, nefisler ondan uzak dursun. Bu illetin karşılığında bazı insanların tabi
atları itibariyle ondan lezzet almaları ve hoşlanmaları sözkonusu olabilir. Yüce 
Allah domuz eti hakkında bunun olmayacağını belirtmekte ve onun bir rics (pis
lik) olduğunu haber vermektedir. Meyte (leş) ile kan hakkında böyle bir şeyi söy
lemeye gerek yoktur . .  Çünkü bunların bir pislik (rics) olmaları onlar tarafından 
bilinen ve yerleşmiş bir durum idi . Kur'an-ı Kerim' de bunun benzerleri de vardır. 
Onlar üzerinde düşünülmelidir. 

Daha sonra yüce Allah putların satışının haram olduğunu sözkonusu etmek
tedir. Böyle bir işin haram oluşu ve günahı daha büyüktür ve içki, leş (meyte) ve 
domuzun satılmasından daha çok İslam'a aykırıdır. 89 

89 Zôdu '/-me 'ôd, V, 762 
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"Şehadet" lafzının kullanılmasının şart koşulmamış olduğuna delil olan hu
suslardan birisi de yüce Allah' ın şu buyruğudur: 

1 46. Biz, yahudilere de bütün tırnaklı/arı haram kıldık. Onlara sığır ve 
koyunun iç yağların ı  da haram kıldık. Ancak sırtlarına veya karınların
daki bağırsaklarına yapışan veya kemiğe karışan ayrı. Onları zulümleri 
yüzünden bununla cezalandırdık. Şüphesiz Biz, doğru söyleyen/eriz. 

147. Seni yalanlayacak olurlarsa, de ki: "Rabbiniz geniş bir rahmet 
sah ibidir. (Ama) O'n un azabı günahkarlar topluluğundan geri çevrile-

" mez. 

148. Müşrikler: ''Allah dileseydi, b iz de babalarımız da ortak koşmaz
dık, h içbir şeyi de haram kılmazdık" diyeceklerdir. Onlardan öncekiler 
de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki: "Yanın ızda 
bize çıkartıp gösterebileceğin iz her hangi bir bilgi var mı?  Siz ancak 
zanna uyuyorsunuz ve siz yaln ızca yalan uyduran/arsın ız. " 

149. De ki: "Öyle ise tam ve yeterli huccet Allah 'ındır. Eğer dileseydi 
elbette hepinizi h idayete erdirirdi. " 

1 50. De ki: "Haydi Allah bunu haram kıldı diye şahidlik edecek 
şahidlerinizi getirin. " Şayet (yalan yere) şahidlik ederlerse sen onlarla 
beraber şahidlik etme; ayetlerimizi yalanlayan/arın ve ahirete iman et
meyenlerin hevalarına uyma. Çünkü onlar (putları) Rabblerine denk 
tutarlar. 
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Tefsiri: 

Kat' i  olarak b iliniyor ki yüce Allah onların sadece: Şüphesiz Allah bunu 
haram kılmıştır, demelerini reddetmektedir. İnkar özel olarak Allah' ın bunu ha
ram kıldığına dair şahitlik ettiğini söyleyen kimsenin sözü ile alakalı değildir. 
RasCılullah' da -sallallahu aleyhi vesellem- haram kılmaya dair şehadet lafzını söyle
meyi de yasaklamış değildir. Aksine yasak olan Allah ' ın bunu haram kıldığını 
söylemesidir.90 

90 Bedi'ıiu '/-fevi'ıid, iV, 55 
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1 51 .  De ki: "Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığın ı  okuyayım: 
Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Yoksulluk 
endişesinden dolayı çocukların ızı öldürmeyin. Çünkü sizin de onların 
da rızkın ı  Biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. 
Hak ile olmadıkça Allah' ın haram kıldığı can ı  öldürmeyin. İşte (Allah) 
akıl edersin iz diye size bunları emretti. " 

1 52. Bir de yetimin malına, rüştüne erinceye kadar en güzel olandan 
başka bir şekilde yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı tam ve doğru yapın. 
Biz kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemeyiz. Söz söylediği
n iz vakit (davalı) akrabanız dahi  olsa adaletli olun. Allah 'ın ahdin i yerine 
getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye (Allah) size bunları tavsiye etti. 

1 53. Şüphesiz ki bu ben im dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun . 
Başka yollara uymayın .  Sonra sizi O'nun yolundan ayırırlar. Işte sakına
sınız diye Allah size bunları tavsiye etti. 

1 54. Sonra Biz (bu iki ayette geçen hükümleri) - güzelce uygulayan
/ara (nimetimizi) tamamlamak, herşeyi ayrı ayrı açıklamak, bir hidayet 
ve bir rahmet olmak üzere - Musa'ya Kitabı verdik. Onlar (İsrailoğulları) 
Rabblerine kavuşacaklarına iman ederler diye! 

1 55. İşte bu indirdiğimiz mübarek bir Kitab 'dır. Öyleyse ona uyun ve 
(O'na aykırılıktan) sakının ki, merhamet olunasın ız. 

1 56. "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa (yahudi ve Hıristiyanla
ra) indirildi ve biz onların okuduklarından habersiz kimseler idik" de
meyesiniz diye (size Kur'an'ı indirdik). 

157. Yahut: "Bize de (bir) kitab indirilseydi elbette onlardan daha 
çok hidayet üzere olurduk" demeyesiniz diye. Işte size Rabbin izden 
apaçık bir belge, bir h idayet ve bir rahmet gelmiştir. Allah 'ın ayetlerini 
yalan/ayanlardan, onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz 
ayetlerimizden yüz çevirenleri bu yan çizmeleri sebebi ile yakında pek 
kötü bir azabla cezalandıracağız. 

158. Onlar kendilerine meleklerin gelmesinden yahut Rabbinin gel
mesinden yahut Rabbinin ayetlerinden birisinin gelmesinden başkasını 
mı  bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden biri geldiği gün, daha önce iman 
etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye imanı fay
da vermez. De ki: "Bekleyin biz de beklemekteyiz. " 

Tefsiri : 

Şanı yüce Allah, gelişini zikrettikten sonra herhangi bir kimsenin bununla 
ayetlerinden birisinin gelişinin kastedildiğini sanması ihtimalini ortadan kaldır
mak ve böyle bir vehmi izale edip, bu karışıklığı gidermek amacıyla da : "Yahut 
Rabbinin ayetlerinden birisinin gelmesinden" diye buyurmaktadır. 
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Böylelikle bu kısımlara ayırmak ve çeşitlendirmek ile ilgili söylenenler, anlamı 
hakkında sarih bir nas olur, başka bir anlama gelme ihtimali bulunmaz. Allah'ın 
sıfatları i le ilgili hadisler üzerinde düşünüldüğü takdirde bu lafızların sıfatları çok 
açık bir şekilde dile getirdiğini, bu lafızlardan bunun net anlaşıldığını görürüz . 
Peygamber efendimizin şu hadisinde olduğu gibi: "Şüphesiz sizler bulutun bu
lunmadığı, havanın açık olduğu bir günde, öğle vaktinde güneşin görüldüğü, 
arada bulut bulunmaksızın ondördünde ayın görüldüğü gibi Rabbinizi de ayan 
beyan göreceksenizdir. "91 

1 59. Dinlerini parça parça edip fırka fırka ayrılanlar var ya; senin 
onlarla h içbir ilişkin yoktur. Onların işi (cezaların ı  vermek) ancak Allah ' a 
aittir. Sonra O, yaptıkların ı  kendilerine haber verecektir. 

1 60. iyilikle gelene bunun on misli vardır. Bir günah ile gelen de 
ancak onun misliyle cezalandırılır. Onlara zulmedilmez. "92 

1 61 .  De ki: "Hiç şüphesiz Rabbim beni dosdoğru bir yola, dimdik 
ayakta duran bir dine, muvahhid olan İbrahim 'in dinine iletti. O, müş
riklerden olmadı. " 

1 62. De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölü
müm alemlerin Rabbı olan Allah içindir. 

1 63. "Onun h içbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben 
Müslümanların ilkiyim. " 

91  es-Savôiku'l-mürsele, 1 , 395, 396 
92 Bu buyruğa dair iki satırlık açıklamanın bir bölümü bir kıraate, bir bölümü de benzer bir ayet 

ile ilgili gramer açıklamalarına dair olduğundan ayrıca tercüme edilmesine gerek görülme
miştir. Derlemecinin burada gösterdiği kaynak: Bedôiu 'J-feudid, {V, 209'dur. 
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1 64. De ki: "Allah, her şeyin Rabbi iken ben O'ndan başka bir Rabb 
arar mıyım hiç? Herkesin kazandığı yaln ız kendisine aittir. Günahkar 
hiçbir nefis başkasın ın  günahın ı  yüklenmez. Nihayet dönüşünüz ancak 
Rabbinizedir. Işte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber vere
cektir. " 

Tefsiri: 

İbn Abbas -radıyallahu anh- dedi ki : 93 Rab, efendi ve ilah demektir. Yani ben 
o her şeyin Rabbi iken nasıl olur da ondan başka bir rab ararım.  Slırenin baş 
tarafında ise yüce Allah: "De ki: Ben gökleri ve yeri yaratan Allah 'tan başkasın ı  
mı  veli edinecek mişim? "  ( el-En' am, 6/14)  diye buyurmaktadır. Veliden maksat 
da mabCıd, yardımcı, destekleyici ve sığınak demektir. Bu sevgi ve itaati de ihti
va eden veli edinmek (muva.Jfü)dan gelmektedir. Bu surenin ortalarında da: "O 
size kitabı açık açık indirmişken Allah 'tan başka bir hakem mi arayacak mışım?"  
( el-En'am, 6/1 14) diye buyurmuştur. Yani  benimle sizin aranızda hüküm vermek 
üzere Allah'tan başkasını mı arayayım? Anlaşmazlığa düştüğümüz hususlarda 
ondan başkasının hükmüne mi başvuralım? İşte hakimlerin efendisinin kitabı !  
Nasıl olur da ondan başkasının kitabının hükmüne başvurabiliriz? O bu kitabını 
geniş açıklamalı, beyan edici, yeterli ve şifa verici olarak indirmiştir. 

Bu üç ayet üzerinde hakkıyla düşünecek olursak, bunların bizzat rab olarak 
Allah'a ,  din olarak İslam'a,  rasCıl olarak da Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-'e 

razı oluşun ta kendisini dile getirdiğini görürüz. Hadisin de bunun tercümanlığı
nı yaptığını ve bundan hareketle söylenmiş olduğunu anlarız. İnsanlardan çok 
kimse rab olarak Allah' a  razıdır. Onun dışında rab aramaz, fakat veli ve yar
dımcı olarak yalnızca ona razı gelmez. Aksine onun dışında bir takım kimseleri 
de veli edinir. Bunların kendisini Allah' a  yakınlaştıracağını ,  tıpkı kralın yakın 
adamlarının veli ve dost edinilmesine benzediğini zannederler. Oysa bu şirkin 
ta kendisidir. Tevhid ise Allah ' ın dışında herhangi bir veli edinmemektir. Kur'an, 
müşrikleri Allah' ın dışında bir takım veliler edinmek ile nitelendiren ayetlerle 
dolup taşmaktadır. 

Bu hal ve tutum, Allah' ın nebilerini, rasCıllerini ,  onun mümin kullarını, onun 
uğrunda veli edinmekten farklı bir şeydir. Böyle bir veli edinmek imanın eksiksiz-

---- --------------·-

93 Burada sahih olan şu hadis-i şerife işaret etmektedir: "Kim akşam olunca: Rab olarak 
Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e razı oldum, derse onu razı et
mek Allah'm üzerindeki bir hak olur." Ahmed, V, 367; Ebu Davud, XII I ,  412,  413;  Tirmizi, 
V, 434, hasen, garibtir diyerek; Taberani, Dua, il, 931 ,  932; Hakim, 1, 518 sahih olduğunu 
belirtmiş Zehebi de ona muvafakat etmiştir; Netaicu' l-Efkar, il, 351 -355' te belirtildiği üzere 
Hafız da hasen olduğunu: Elbani ise es-Silsiletu 's-Sahiha, 334'te de sahih olduğunu belirt
mişlerdir. 
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liğindendir. Allah'ı veli edinmeyi kemale erdiren husus da onun veli edindiklerini 
veli edinmektir. O halde onun velilerini veli edinmek ayrı bir şeyc'.ir, onun dışında 
veliler edinmek ayrı bir şeydir. Aralarındaki farkı anlayamayan bir kimse o za
man tevhidi temelinden öğrenmelidir. Bu mesele de tevhidin aslı ve esasıdır. 

İnsanların birçoğu da ondan başka bir hakem arayıp, ondan başkasının 
hükmüne başvurur, onun hükmünü vermesi için davalaşır ve vereceği hükme 
razı olur. İşte bu üç makam yani Allah'tan başka bir rab, bir ilah ve ondan başka 
bir hüküm verici hakem edinmemek tevhidin esasıdır.94 

1 65. O, sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve size verdikleriyle sizi sına
mak için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin, 
cezası pek çabuk olandır ve muhakkak O, mağfiret ve rahmet edendir. 

94 Medôricu 's-sôlikin, i l ,  181 ,  1 82 



A'AAF SÜRESİ 
[206 AyetJ 

Rahman ve Rahim Al/ah 'ın adı ile. 

1 .  "Elif, Lam, Mim, Sad. 

2. (Bu) kendisiyle (kafirleri) uyarman, müminlere de öğüt almaları 
için sana indirilen bir Kitaptır. Sakın ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı 
olmasın. " 

Tefsiri : 

Allah gönderdiği kitap sayesind� kalplerdeki sıkıntıları gidermiştir. Kitap 
gönderilmeden önce darlık ve sıkıntı vardı .  Kitabı indirince, kalplerdeki bu hal 
giderild i .  Darlık ve sıkıntı sadece iman etmeyenlerin kalplerinde kaldı. Allah Te
ala şöyle buyurmaktadır: 

''Allah kimi h idayete erdirmeyi dilerse, göğsünü Islam 'a açar. Kimi de sap
tırmayı dilerse onun da göğsünü -gökyüzüne tırmanıyormuş gibi- daraltır, sıkış
tırır. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle m urdarlık çökertir" (el-En'ôm, 
6/125) . 

Kur'an' ın bir yönüne iman eden kişinin iman ettiği yön itibariyle kalbinden 
sıkıntı ve darlık uzaklaşır. İman etmediği diğer yönler sebebiyle kalbinde sıkıntı 
kalır. Kur'an' ın Allah katından peygambere indirilmiş bir kitap olduğuna iman 
eden ancak Allah'ın kelamı olduğunu kabul etmeyerek yarattığı bir mahlukattan 
biri olduğunu söyleyen kimsenin kalbinde durumuna uygun olarak darlık ve sı
kıntı olur. Kur'an' ın, diğer yarısı manası olmayacak şekilde ,  harflerden meydana 
gelen yarısının ilahi kelam olduğunu söyleyen kişi de durumuna uygun olarak 
sıkıntı içindedir. Hakkı bilmek için Kur'an' ın yeterli olmadığını, insanların akıl, 
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rey ve kıyasa, akli kaidelere ve mantıki araştırmalara ihtiyacı olduğunu iddia 
eden kimsenin kalbinde çok daha büyük bir sıkıntı vardır. Bu kimseden de daha 
büyük bir sıkıntı içinde olanlar ise ,  Kur'an'da sarih akılla çelişen, akla aykırı hu
susların olduğunu iddia edenlerdir. Kur'an ayetlerinden ilim ve kesin bilgi elde 
edilemeyeceğini ileri sürenin kalbinde meydana gelecek darlık ve sıkıntıyı Allah 
bil ir. En büyük sıkıntı, Kur'an' ın avama hitap ettiğini , avamın Kur'an' dan gerçek
lik payı olmayan bilgiler elde ettiğini iddia edenlerin kalbinde vardır. Kur'an'da 
yer alan en şerefli ve üstün bilgi olan isim ve sıfat tevhidinin hakikat olmayıp 
mecaz, istiare ve teşbihlerden ibaret olduğunu zanneden kimse çok daha büyük 
bir sıkıntı içindedir. Tüm bu grupların kalplerinde sıkıntı ve şüphe vardır. Onlar 
doğru yolda değillerdir. Onlar için şifa ve rahmet yoktur. Onlar kendileri aley
hine şahitlik yapacaklardır. Allah, melekler ve kullar da onlar aleyhine şahitlik 
yapacaklardır. 95 

Kur'an' dan dolayı kalpte meydana gelen sıkıntı, bazen, Kur'an'ın hak olması 
ve Allah katından indirilmesi ile ilgili olur. Bazen Afüıh' ın kelamı olması veya ya
rattığı mahluklardan biri olup bir başkasına kelamı ilham etmiş olması ile ilgilidir. 
Bazen yeterli olup olmadığı, kulların ayrıca akıl, kıyas ve reye ihtiyaçları olması 
hususudur. Bazen delaleti bakımından bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Hitap
taki ibarelerle gerçek anlamın mı kastedildiği te'vile ihtiyaç olup olmayacağı, hi
tabın hakiki anlamından çıkarılıp te'vile başvurulmasının kerih olup olmayacağı 
gibi meseleler birer sıkıntı sebebidir. Aslında bizzat sabit olan gerçek anlamın mı 
kastedildiği yoksa asıl amacın misal getirmek mi  olduğu ve benzeri meseleler 
Kur'an' la ilgili insanların kalbinde oluşan sıkıntılardır. Her zalim ve facirin kalbin
de kendisi ile iradesi arasına sıkışıp kalan ayetlerden dolayı bir sıkıntı vardır. Bu 
manaları düşün ve kendin için bunlardan dilediğini seç . 96 

Allah , peygamberine indirdiklerine tabi olunmasını emretmiş, bir başkası
na uyulmasını yasaklamıştır. Vahye uygun olan da budur. Vahye tabi olmayan 
batıla ve Allah'tan başka velilere tabi olmuştur. Allah' a  şükür bu husus gizli değil 
açıktır. 97 

Lı}._ 0 ,<-� 1.; � :G ·t � � � 1 :; '] , !<:� , : !<·lı j -�t G ı · =ı "( '!' .Jr -- -� . 0  � � .J r;J � \"'::- � ! �-
3. "Rabbinizden size indirilene uyun. O'ndan başka velilere uyma

yın. Ne kadar az öğüt tutuyorsunuz!" 

95 Es-Sauaiku'l-mürsele, IV, 1518.1519 
96 el-Feuaid, 82. 
97 Risale. s.  54. 
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Tefsiri : 

Allah sadece indirdiği vahye uyulmasını emretmiş, ona muhalif olana uyul
masını yasaklamıştır. Kitabının bir delil, şifa, hidayet, rahmet, nur, lütuf, apaçık 
bir delil ve açıklama olduğunu bildirmiştir. Aklın Kur'an'a muhalefet edecek veya 
Kur'an'ın önüne geçirilmesini gerektirecek bir hususiyeti olsa idi Kur'an'da bu 
özelliklerden hiç biri olmazdı. Bu özellikler Kur'an'a değil akla ait olurdu. Kur'an 
bu özelliklerden uzak olurdu. Sarih akla aykırı olan bir şey nasıl kalplere şifa ve
rebilir, hidayete erdirebilir, pek çok hususu açıklayıp açıklığa kavuşturabilirdi?98 

Allah özellikle vahye tabi olmayı emretmiştir. Başka bir şeye uyan Allah'tan 
başka velilere uymuş demektir. 
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4. Nice yurtları helak ettik. Geceleyin veya gündüzün uyurlarken 
azabımız onlara gelip çattı. 

5. Onlara azabımız geldiğinde seslen işleri: "Biz gerçekten zalimler
mişiz" demelerinden başka bir şey olmadı. 

6. Anda/sun ki, kendilerine peygamber gönderilenlere de soracağız, 
gönderilen peygamberlere de soracağız. 

7. Ve Biz onlara bilerek anlatacağız. Biz gaib (yaptıklarından habersiz 
kimse) fer değiliz. 

8. O gün tartı haktır. Artık kimlerin terazileri ağır basarsa, işte onlar 
kurtuluşa erenlerin td kendileridir. 

9. Kimin de terazilerı hafif gelirse, onlar da ayetlerimize (inkar ile) 
zulmedegeldikleri için, kendilerini zarara uğratmış kimselerdir. 

1 0. Anda/sun ki Biz sizi yeryüzünde yerleştirmiş ve size orada birçok 
geçim vasıtaları yaratmışızdır. Ne kadar az şükredersin iz! 

98 Es-Savô.iku '/-mürse/e, lll ,  228-229. 
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1 1 .  Anda/sun ki sizi yarattık, sonra da size şekil verdik. Sonra da me
leklere: "Adem 'e secde edin! " dedik. iblis m üstesna hemen secde ettiler. 
O ise, secde edenlerden olmadı. 

Tefsiri : 

İblis hakkında "secde edenlerden olmadı" denilmesi, "secde etmedi" denil
mesinden daha özel bir ifadedir. Bu ifadeyle secde etmeye yakınlık ve hazırlık 
durumlarının da olmadığı belirtilmiştir. Aynca bu ifadede "secde etmedi" ifade
sine kıyasla daha fazla kötüleme vardır. 

istisna edatı olan ! dan sonraki cümlenin hükmünün söylenmemiş olarak 
kabul edilirse, o takdirde kelime-i tevhidte de tevhidin söylenmE:j11iş kabul edil
mesi gerekir. Oysa bu iddia batıldır. Doğru olan kelime-i tevhid cümlesi gibi ol
masıdır. Önce zikredilen iki cümle çok açıktır. 

Munkatı istisnada sadece ismin hariç tutulduğu düşünülemez. Çünkü bu tip 
istisnalara isim girmemiştir. Muttasıl istisna da böyledir. 

Sadece isim hariç tutulabiliyor olsaydı şu cümlelerde yer alan istisnalar da 
geçersiz olacaktı : Zeyd senin kardeşindir ama senden uzaklaşmıştır. Amr arkada
şındır ama senin düşmanına yakınlık gösteriyor. 

Araplar "Zeyd hariç herkes kalktı muhakkak o da kalktı" mahiyetinde bir 
cümle kullanmazlar. Eğer hariç tatmak sadece isimle ilgili olsaydı ve müstesna
nın söylenmemiş olduğu kabul edilseydi o takdirde "Zeyd hariç herkes kalktı" 
cümlesinde kalkma fiilinin Zeyd'den nefyi kadar ispatı da mümkün olabilirdi .  
Bunun hükmünün söylenmemiş olması kalkma fiilinin nefy ya da ispat edildiği 
anlamında değildir. Bunların hiç biri istisnaya aykırı değildir. 

El-Ferra müstesnanın isimden değil hükümden çıkarıldığını belirtmiştir. 
Buna karşılık müstesnanın ,  takdiren, hakkında hüküm verilen isme dahil olduğu 
söylenmiştiı . Böylece istisnanın sahih olması için müstesna bir yönden şümullü 
olarak takdir edi lir. El-Kisfü'nin görüşünü destekleyenlere de bu cevap verilme
lidir. Ancak her iki görüş de batıldır. Çoğunluğun görüşü sahihtir. Çoğunluğa 
göre, hem isim hem hüküm istisna edilir. İsim müstesna minh'ten çıkarılmıştır. 
Hüküm ise müstesna minh ' in hükmünden çıkarılmıştır. Müstesnanın müstesna 
minh' ten çıkarılması, onun hükmünü taşıması halinde imkansızdır. Burada istis
nanın yapılması aklen kesinlikle mümkün olamaz. Hükümleri aynı ise hüküm ve 
isim ikisi için de geçerli olur. İstisna makul olmaz. İstisnanın manası konuşanın, 
nefy yoluyla bilgi vermemesi veya her birinin muhtemel olrr :ısından ötürü ispat 
etmesi değildir. Bu görüş pek çok yönden batıldır. 
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1 2. (Yüce Allah) buyurdu ki: "Ben sana emrettiğim halde seni secde 
etmekten alıkoyan nedir?" Dedi ki: "Ben ondan daha hayırlıyım. Ben i 
ateşten yarattın, onu da çamurdan yaratt ın .  

Tefsiri: 

Bir görüşe göre, İblisin kovulması ve lanetlenmesi te'vil yapmasından kay
naklanmıştır. Kıyas yaparak nassa muhalefet etmiş, kıyası nassa takdim etmiş
ti. Bu akli kıyasa secde emrine göre öncelik verilmesi gerektiğini düşünmüştü: 
"Ben ondan daha hayırlıyım " demişti . Bu, ilk iki öncülünden biri hazfedilmiş bir 
kıyastır. Hazfedilen öncül, üstün olanın kendinden daha aşağıda olana boyun 
eğmeyeceğidir. Bu öncülü, malum olduğundan dolayı belirtmemiş ve ilk öncü
lünü zikretmiştir: "Beni ateşten yarattın, onu da çamurdan yarattın . " ( el-A'.raf, 
7112) . Bu iki öncülün sonucu onun secde etmekten kaçınması olmuştur. Bu akli 
şüpheyi te'vil etmenin kendisi için faydalı olacağını zannetmişti. Ancak olan oldu 
ve vahyin nasslarına batıl te'viller yaparak karşı çıkanların kıyamete kadar imamı 
oldu. Allah' tan başka ilah yoktur. Kainatta mel'un İblis ' in izinden giden ne çok 
kimse vardır. Te'vilcilerin nassları te'vil ve iptal etmek için ortaya attıkları şüphe
leri düşünecek olursan, bunların İblis' in şüphesi cinsinden olduğunu görürsün. 
Akıl ve nakil muhalif olursa akla öncelik vermek onların asıl kuralıdır. Bu kuralı 
akla aykırı olduğunu zannettikleri vahyin nasslarını reddetmek için uygularlar. 
Liderleri İblis de akli delilin secde emrine aykırı olduğunu düşünüp akla öncelik 
vermişt i .  Bu Allah düşmanına bu şüphenin kibrinden kaynaklandığı, kibri nede
niyle vahyin nassına boyun eğmekten kaçındığı söylenmiştir. Vahyin nassları ile 
batıl yollarla mücadele eden herkes böyledir. Kendisini bu şekilde davranmaya 
kalbindeki kibir sevk eder. 99 

"Kendilerine kesin bir delil gelmemiş iken Allah' ın ôyetleri hakkında tartı
şanlar var ya; şüphesiz onların göğüslerinde asla kendisine ulaşamayacakları bir 
kibirden başka bir şey yoktur. Derhal Allah 'a sığın .  Çünkü O, her şeyi işitendir, 
görendir. " (el-Mümin, 40/56) .  

Allah, düşmanı İblis ile ilgili bilgi vermektedir. Ona neden Adem'e secde 
etmediğini sormuş, o da kendisinin daha hayırlı olduğunu söylemiş, bunun üze
rine Cennet' ten çıkarılmıştır. İblis mühlet istemiş,  Allah da ona mühlet vermiştir. 

99 es·Sauaiku'l-miirsele, l, 3 7 1 ,  372. 
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13. Buyurdu ki: "Öyleyse hemen in oradan. Artık orada kibirlenmek 
haddin değildir. Hemen çık git. Çünkü sen aşağılı klardansın". 

14. "Bana (insanların) diriltilecekleri güne kadar mühlet ver" dedi. 

15 .  "Haydi öyle olsun. Sen mühlet verilmişlerdensin" buyurdu. 

1 6. (lblis) dedi ki: "Beni  azgınlığa ittiğin için, ben de and olsun Senin 
doğru yolunda onlara engel olacağım. 

1 7. "Sonra and olsun, önlerinden, arkalarından, sağlarından, solla
rından onlara sokulacağım. Böylece çoğunu şükredenlerden bulamaya
caksın. " 

Tefsiri : 

Müfessirlerin ve nahivcilerin çoğunluğu "Senin doğru yolunda " ifadesinde 
'-� harf-i cerrinin hazfedildiğini ancak ifadenin "Senin doğru yolun üzerinde" 
olarak takdir edildiğini belirtmişlerdir. 100 Görünüşte bu fiil zamir ister. Oturmak 
için bir şey gereklidir. "Buna bağlanacağım" ,  "bunu avlayacağım" ,  "bunu büke
ceğim" fiilleri de aynı şekilde geçişli fiillerdir. 

İbn Abbas bu ifadenin "apaçık din" anlamına geldiğini söylemiştir. İbn 
Mesud'a  göre bu Allah' ın kitabıdır. Cabir' e göre İslam'dır. Mücahid'e  göre haktır. 

Bu ibarelerin hepsi aynı anlama gelmektedir. Bu anlam da Allah'a giden 
yoldur. Sebre b. el-Fakih ' ten rivayet edilen bir hadis şöyledir: "Şeytan ademoğ
lunun her yoluna çıkar. " ıoı Şeytan her hayırlı yola oturur ve o yolda olanlara 
mani olur. 

"Sonra and olsun, önlerinden sokulacağım " ifadesinin Atiyye'nin rivayetine 
göre, İbn Abbas "dünya açısından" olduğunu söylemiştir. 102 Ali 'nin rivayetine 
göre ise İbn Abbas bu ifadenin "şeytan onları ahiret hakkında şüpheye düşürür" 

100 Taberi, Vlll , 133; İbn Kesir, I I ,  220; Kurtubi, i l ! ,  261 ;  Alusi, Vlll, 94. 
101 Nesfü, Cihad, Müslüman olan, hicret ve cihad eden kimse babı, VI ,  21 ,  22; İbn Hibban, VII, 

57 (sahih olduğunu bildirmiştir); Taberi, VJJI ,  1 34; İbn Hacer hadisin hasen olduğu kanaa
tindedir (bk. el-İsabe, iV, 120); el-Elbani'ye göre hadis sahihtir (bk. Sahihu 'l-cô.mi, 1 648) .  
Sebre b .  el-Fakih Kufe'ye yerleşmiş bir sahabidir. İbnü' l-fükihe veya İbn Ebi' l-fükih olarak 
da isimlendirilir. 

102 Taberi, Vlll , 137, 138; ed-Dürrü '/-mensur, il!, 426 .  
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anlamına geldiğini söylemiştir. Hasan-ı Basri'ye göre "öldükten sonra dirilmek, 
Cennet ve Cehennemi yalanlatarak ahiret açısından" anlamındadır. Mücahid de 
"önlerinden sokulmak, görecekleri yönden sokulmak" anlamındadır. 

"Arkalarından sokulacağım " ibaresinin İbn Abbas "onları dünyaya rağbet 
ettirir" anlamında olduğunu söylemiştir. Hasan el-Basri'ye göre, "dünya açısın
dan onlara yaklaşır, dünyayı süslü ve güzel gösterir" anlamındadır. İbn Abbas'tan 
nakledilen bir diğer rivayete göre "dünya açısından onlara yaklaşır" anlamında
dır. Ebu Salih bu ibareye "ahiret hakkında onları şüpheye düşürür, onları ahiret 
inancından uzaklaştırır" manası vermiştir. Mücahid ' e  göre "arkalarından sokul
mak, görmeyecekleri yerden sokulmaktır. 

"Sağlarından sokulacağım "  İbn Abbas'a göre "din konusunda kafalarını ka
rıştırır" anlamındadır. Ebu Salih' e göre "hak konusunda onları şüpheye düşürür" 
anlamındadır. İbn Abbas'tan nakledilen bir diğer görüşe ise "işledikleri iyilikler 
bakımından" anlamındadır. 

Hasan el-Basri'ye göre "iyilik işlemek konusunda onlara zayıflık ve gevşeklik 
verir" anlamına gelir. Ebu Salih "önlerinden, arkalarından, sağlarından, solların
dan onlara sokulacağım "  diyerek onları azgınlığa teşvik eder, demiştir. 

"Sollarından sokulacağım "  Hasan-ı Basri'ye göre "kötülüğü emreder, süslü 
gösterir, kötülüğe teşvik eder" anlamındadır. İbn Abbas'tan sahih olarak nakle
dilen bir görüşe göre şeytan onlara üstten yaklaşacağını söylememiştir. Çünkü 
Allah' ın onların üstünde olduğunu bilmektedir. 103 

Eş-Şa'bi şöyle demektedir: Allah onlara Üzerlerinden rahmet yağdırır. Katade 
şöyle demiştir: Şeytan ademoğluna her yönden yaklaşır ancak üstten yaklaşa
maz . Allah' ın rahmeti ile kulu arasına giremez. 

El-Vahidi, "sağın iyiliklerden, solun kötülüklerden kinaye olduğunu söyle
yen doğru söylemiştir. Çünkü Araplar "beni sağına al, soluna alma" derlerdi. Bu 
sözle "beni kendin için ileri gelenler arasına al, arka plana itme" demek isterler
di" demiştir. 

İbn Dümeyne için şöyle bir şiir söylenmiştir: ı o4 
Beni soluna mı aldın yoksa sağına mı? 
Mutlu mu olayım yoksa beni soluna mı aldın? 
Ebu Ubeyd, el-Esmai'den: Birisinin bizim sağımızda olması iyi bir konumda 

olmasıdır. Aksi halde bizim solumuzda kabul edilir, diye rivayet etmiş ve şu şiiri 
okumuştur: 

103 Taberi, VIl l ,  137;  ed-Dürrü 'l-mensıJr, III, 426-427. 
104 Ubeydullah b .  Abdullah'tır. Has'am kabilesindendir. ed-Dümeyne onun annesidir. İbn Ku

teybe, Tabakatu 'ş-şuara, 375.  
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Alatoğullarının zafer ilan ettiklerini gördüm 

Benim payımı kendi aralarında sol tarafa koyuyorlar 

Yani beni aşağı bir konuma itiyorlar 

El-Ezheri, "onlara engel olacağım " ibaresinin "eski ümmetlerin yaptıkları 
işleri dahi yalanlayacak derecede onları saptıracağım" anlamında olduğunu söy
lemiştir. Arkalarından sokulmak öldükten sonra dirilmeyi inkar ettirmektir. Sağ 
ve sollarından sokulmak ise yaptıkları ile onları saptırmaktır. Çünkü kazanmak 
hakkında elin kazanması ibaresi kullanılır. Eğer iki el zarara uğrarsa asla kurtuluş 
mümkün olamaz. Çünkü tasarrufta aslolan ellerdir. 

Aralarında Ebu İshak ez-Zemahşeri' nin de bulunduğu bazı müfessirler şöyle 
demiştir: 

"Bu yönler tekitte mübalağa için zikredilmiştir. Onlara tüm yönlerden yak
laşacağım, anlamına gelir. Her yönden onları dalalete uğratmaya çalışacağım,  
anlamındadır." 

Ez-Zemahşeri şöyle demiştir: İblis , onlara düşmanın çoğunlukla yaklaştığı 
dört yönden yaklaşacağım, dedi. Bu onlara vesvese vermesi gibidir. İmkanı el
verdiği ve gücü yettiği oranda insanlara kötülüğü sevdirir. Allah ona: "Onlardan 
gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat; onlara karşı atlı/arınla, piyade
lerinle gürültü çıkararak baskın düzenle; mallarına, evlatlarına ortak ol, onlara 
(batıl) vaatlerde bulun . "  (el-İsra, 17/64) demiştir. 

Bu durum Katade' den nakledilen şu görüşe muvafıktır: İblis sana her yön
den yaklaşır. Ancak üstten yaklaşamaz. Katade'nin bu sözü umumidir, selefin 
görüşüne aykırı değildir. Bu görüşe göre, her yönden şeytanın yaklaşması temsili 
bir ifadedir. 

Şakik şöyle demiştir: Her sabah şeytan dört yönden benim karşıma çıkar. 
Önümden, arkamdan, sağımdan , solumdan. Sonra bana: "Korkma, Allah ba
ğışlar ve merhamet eder" der. Ben de onun bu hilesi karşısında "Muhakkak 
Ben, tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyip h idô.yet üzere olana da çok 
çok mağfiret ediciyim "  (Taha, 20/82) ayetini okurum. Bana arkamdan yak
laşarak arkamda bırakacaklarımı kaybetmekle korkutur, ben de "Yeryüzünde 
yürüyüp de rızkı Allah 'a ait olmayan h içbir canlı yoktur" (HCıd, 1 1/6) ayetini 
okurum .  Sağımdan , kadınlar yönünden yaklaşır, "Jyi ô.kibet, takvô. sahiplerinin 
olacaktır" (el-A' raf, 7/1 28) ayetini okurum. Solumdan, şehvetler bakımından 
yaklaşır. Ben de "Onlar ile arzuladıkları şeyler arasına bir engel konacaktır" 
ayetini okurum. 

İnsanın kat ettiği yollar dört tanedir, daha fazla değildir. İnsan bazen sağına, 
bazen soluna.  bazen öne,  bazen arkaya gider. Şeytc.m bu "Jcılli::ırdan hangisinde 
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tuzak kurabilirse oradan tuzak kurar. İnsanı itaat üzere görürse engeller, oradan 
uzaklaştırır, ya da geciktirir. İnsan günah işlemek üzere bir yola girmişse ona 
yardım eder, destek olur, lütfeder. Aşağıya düştükçe oradan da gelmeye devam 
eder. Selefin bu görüşlerini şu ayet desteklemektedir: "Biz onlara yakın arka
daşlar kıldık. Onlar da önlerinde ve arkalarında olanı kendilerine süslediler. " 
(Fussilet, 41/25) .  

El-Kelbi, bu ayetin " İnsana şeytani dostlar verdik" anlamında olduğunu söy
lemiştir. Mukatil' e göre ayet "İnsana şeytani dostlar hazırladık" anlamındadır. 
İbn Abbas, önlerinde olan dünya işleridir, arkalarında olan ise ahiret işleridir, 
demiştir. Bu durumda ayetin anlamı "bu arkadaşlar onlara dünyayı süslü gös
terdi, insanlar da dünyayı tercih ettiler. Onları ahireti yalanlamaya ve ondan yüz 
çevirmeye çağırdılar" olmaktadır. El-Kelbi ayetin anlamını şöyle vermektedir: 
"bu arkadaşlar insana önlerinde olan ahireti süslediler. Cennet ve Cehennem, 
öldükten sonra dirilme olmadığını söylediler. Arkalarında olan dünyayı ve için
de oldukları sapkınlığı süslü gösterdiler. " El-Ferra da aynı görüştedir. İbn Zeyd: 
"İşledikleri ve işlemeyi düşündükleri çirkin amellerini onlara süslü gösterdiler" 
demiştir. Bu durumda mana "amelleri onlara güzel gösterildi, onlar da tövbe 
etmediler. Tövbeye de niyet etmediler, amellerini terk etmeyi de düşünmediler" 
olmaktadır. 

Allah düşmanı şöyle diyor: 

"Sonra and olsun, önlerinden, arkalarından, onlara sokulacağım "  Dünya ve 
ahireti kastetmektedir. 

"Sağlarından, sollarından onlara sokulacağım " İyilik meleği insanın sağında 
bulunur ve kişiye iyilik yapmayı sevdirir. Şeytan bu yönden insana yaklaşır, iyilik 
yapmaktan alıkoyar. Solda duran melek insanı kötülük yapmaması için uyarır. 
Şeytan bu yönden gelir ve insanı kötülük yapmaya teşvik eder. 105 

"Sonra and olsun, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından on lara 
sokulacağım "  

Şeytan bunların hepsini insanı yoldan çıkarmak için yapmaktadır. İnsanlara 
önlerinden, arkalarından , sağlarından ve sollarındr ın yaklaşmaya yemin etmiş 
gibidir. Tekil ifade ile sağ ve soldan değil aksine çoğul ifade ile sağlarından ve 
sollarından yaklaşacağını söylemiştir. 106 

105 İğase, 1 ,  1 02-105 .  
106 Bedôiu 'l-fevôid, 1 ,  1 20.  
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1 8. "Küçültülmüş, kınanmış ve kovulmuş olarak çık oradan.  Yemin 
ederim ki onlardan kim sana uyarsa, Cehennemi hep sizden doldura
cağım "  buyurdu. 

1 9. "Ey Adem, sen ve eşin Cennet 'te yerleşin, ikiniz de dilediğiniz 
yerden yiyin .  Yalnız bu ağaca yaklaşmayın. O zaman zalimlerden olur
sunuz". 

20. Derken şeytan, kendilerine gizli b ırakılmış avret yerlerini gös
termek için onlara vesvese verdi ve: "Rabbiniz size bu ağacı ancak, iki 
melek yahut ebedi kalanlardan olmayasınız diye yasakladı " dedi. 

21 . Ve: "Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim " diye de her ikisine 
yemin etti. 

22. Nihayet ikisini de aldatarak aşağıya düşürdü. Ağacı(n meyvesi
ni) tattıklarında avret yerleri kendilerine göründü ve üzer/erine Cennet 
yapraklarından üst üste koyarak örtmeye başladı lar. Rab/eri her ikisine: 
"Ben size bu ağacı yasak etmedim mi ve size şeytan muhakkak sizin 
apaçık bir düşmanın ızdır, demedim miydi? "  diye seslendi. 

23. "Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bize mağfiret ve rah
met etmezsen muhakkak ki zarara uğrayanlardan oluruz" dediler. 

24. Buyurdu ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Siz yeryüzün
de bir süreye kadar yerleşip kalacak ve orada geçineceksiniz; 

25. "Orada yaşayacaksın ız, orada öleceksiniz. Yine oradan çıkarıla
caksınız" buyurdu. 
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Tefsiri : 

Te'vil 

Adem' in Cennet'ten çıkarılması böylece gerçekleşti .  Adem' in bu şekilde dav
ranması te'vil yapmasından dolayı idi. Yoksa Allah'a  isyan etmeyi, onun yasa
ğına karşı çıkacak bir cüretkarlığı , Cennet'ten çıkarılma meşakkatini hak edecek 
kadar zalim olmayı kastetmemişti . İnsanlığın atası asla bunları istememişti . Onun 
nasıl bir te'vil yaptığı ile ilgili ihtilafa düşülmüştür. Bazıları Adem' in mutlak bir 
nehyi muayyen bir ağaç olarak te 'vil ettiğini söylemişlerdir. İblis bu ağaç cinsinin 
ebedilik ağacı olduğunu, bu ağaçtan yerse Cennet'ten çıkmayacağını söyleyerek 
onu kandırmış ona bu ağacın meyvesinden yedirmiştir. Ancak bu görüş isabetli 
değildir. Allah İblis' in onlara "Rabbiniz size bu ağacı ancak, iki melek yahut ebedi 
kalanlardan olmayasınız diye yasakladı " dediğini bildirmiştir. 

Allah'ın düşmanı onlara kendisinin veya cinsinin yasaklandığı ağaçtan söz 
etmiştir. Bu ağacın yasak ağaç olduğunu da belirtti. Adem yasaklanan ağacın 
muayyen bir ağaç olduğu kanaati taşıyarak aynı cinsten bir başka ağacın mey
vesini yese asi olmayacaktı .  Allah elbiselerini üzerinden almayacak ve onları 
Cennet'ten çıkarmayacaktı. 

Bazılarına göre Adem, yasağın tenzihen olduğunu tahrimen olmadığını dü
şünmüş bu nedenle ağacın meyvesinden yemiştir. Ancak bu görüş pek çok yön
den, kesinlikle batıldır. Bu görüşün isabetsiz olduğunu gösteren ayetlerden biri 
Allah ' ın  Adem'e ve eşine :  "Yoksa zalimlerden olursunuz" (Bakara, 2/35) deme
sidir. Allah' ın  bir fiile yaklaşılmasını yasaklaması haram kılması anlamına gelir. 
Bu ayetlerde de aynı hüküm vardır: 

''Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. " (el-Bakara, 2/222) 

"Zinaya yaklaşmayın . "  (el-İsra, 1 7/32 ) .  

"Bir de yetimin malına, rüştüne erinceye kadar e n  güzel olandan başka bir 
şekilde yaklaşmayın. " (el-En'ôm, 6/1 52). 

Bu yasak tenzihen olsaydı Allah asi olduğunu söyleyerek onu Cennet'ten 
çıkarmazdı .  Bazıları şöyle demiştir: Adem'in te'viline göre eşiyle birlikte ağaca 
yaklaşmak ve meyvesinden yemek yasaklanmıştı . Her birinin tek başına yeme
si yasaklanmamıştı . Çünkü Allah Teala. "Ağaca yaklaşmayın" ( el-Bakara, 2/35) 
buyurmuştu . İkisine hitap ederek yasak koymuştu. Bir yasağın topluluğa konma
sı fertlere konmasını gerektirmezdi .  Hatib Bağdadi Tefsir' inde bu te 'vilden bah
setmiştir. Ancak görüldüğü gibi bu te'vil batıl ve fasittir. Bu te'vilin Adem'in ve 
Havva'nın aklına gelmediği kesindir. Onlar Allah ' ı  çok iyi tanıyorlardı ve söyle
nenleri doğru anlıyorlardı. Allah Teala'nın "Zinaya yaklaşmayın" (el-İsra, 17/32)  
ve "Bir de yetimin malına yaklaşmayın" (el-En' am ,  6/152) ayetlerini aynı şekilde 
te'vil eden hiç kimse olmamıştır. 



94 •!• Bedai 'ut-tefslr 

Bu te'vile göre yukarıdaki ayetler de "size bu fiilleri birlikte işlemeyi yasak
lıyorum ama her biriniz tek tek işleyebilirsiniz" anlamına gelmelidir. Kararmış 
kalplerin ve sahifelerin bu hezeyanları hayret vericidir. Bu görüşleri ileri sürüp 
benimseyenler, meyledenler, doğru bulanlar ve dinleyenler vardır. Bu konuda 
doğru olan İblis' in Adem'e nasihat ettiğine yemin etmesi ve çeşitli te'kid metot
ları ile sözünü desteklemesidir: 

Bu te'kid yöntemleri şunlardır: 
1 - Yemin 
2- Fiil cümlesi değil isim cümlesi kullanmak 
3- Te'kid edatları kullanmak 
4- Habere te'kid lamı getirmek 
5- Olaya delalet etmek üzere fiil yerine ism-i fail kullanmak 
6- Amel edene değil amele öncelik vermesi .  

Adem, hiç kimsenin Allah adına yalan yere yemin edeceğini ve  Allah' a  karşı 
böylesine cüretkar olacağını sanmıyordu. Allah düşmanı onu böyle bir te'kide ve 
mübalağaya başvurarak kandırdı .  Adem onun doğru söylediğini, ağaçtan yerse 
Cennet' ten çıkmayacağını zannetti. Meyveyi yemek günah olsa da elde edilecek 
ebedilik maslahatı tercihe şayandı. Böylece yasağı işlemek konusunda kendisini 
mazur görüyor, tövbe edeceğini veya bir başka şeyi düşünüyordu. Allah'a  ve 
ahiret gününe iman eden herkes günah işleyeceği zaman bu te'villere kalkışır. 

Bu te'vil ile diğer muharref te'villeri kıyaslayınca doğru ve yanlış ortaya çı
kar. Doğruya eriştiren Allah'tır. 107 

"Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bize mağfiret ve rahmet etmezsen 
muhakkak ki zarara uğrayanlardan oluruz" dediler. (el-A'rôf, 7/23) .  

Adem hatasını itiraf edince kendisini bilgisizlik, sabredememek ve  Cennet'ten 
nasibini kaybetmesine neden olacak unutkanlıkla tarif etti. Daha sonra da: "Eğer 
bize mağfiret ve rahmet etmezsen muhakkak ki zarara uğrayanlardan oluruz" 
dedi .  Allah işlenen günahları affedip izlerini ve cezasını silmese ve kulu bunlar
dan korumasa, bunların izi kesinlikle zarar verir. Zehirli b ir yiyeceğin tesiri pan
zehir verilerek giderilmese insana zarar verir. Allah insana, nefsinin maslahatına 
uygun olanı bulması, hakkı bilip amel etmesi için merhamet etmese nefis hüs
rana uğrar. Mağfiret şerri engeller, rahmet hayrı celp eder. Allah insana mağfiret 
etmese, onu günahtan korumasa, rahmet edip iyilikler vermese insan helak olur. 
Nefsine zulmetmesi ve nefsinden dolayı zalim olması kaçınılmazdır. Nefis kendi 
kendine hayır elde edecek durumda değildir. Kendi kendine hareket eder, hayra 
hareket etmese şerre hareket eder ve sahibine zarar verir. Kendi kendine hare-

107 Es-Savôiku'l-mürsele, 1 , 372-375. 
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ket edebilmesi nefis olmasından kaynaklanmaktadır. İradesi ile hareket edemese 
nefis olmazdı .  Es-Sahih'de Hz. Peygamber'den şöyle nakledilmiştir: "İsimlerin 
en doğrusu Haris ve Hemmam 'dır ." 108 Haris çalışan ve kazanandır. Hemmam 
ise çok endişelenendir. Endişe iradenin başlangıcıdır. Nefis irade sahibi ve amil 
olmalıdır. Salih iradeye eriştirilmese fasit iradeye ve zararlı amele kayar. 109 
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26. "Ey Ademoğulları, size avret yerlerinizi örtecek bir libas ile giyip 
süsleneceğiniz bir elbise indirdik. Takva elbisesine gelince o, daha hayır
lıdır. Bu Allah 'ın ayetlerindendir. Belki öğüt alırlar. " 

Tefsiri : 

Allah takva elbisesi ve süsünün mal ,  güzel elbiseler ve zahiri güzellikten ha
yırlı olduğunu bildirmiştir. Allah kullarını yaratmış, dış görünüşlerini güzelleştir
miştir. İçlerini ise doğru yola sevk ederek hidayet vermekle güzelleştirmiştir. 1 10 

"Ey Ademoğulları, size avret yerlerinizi örtecek bir libas ile giyip süslenece-
ğin iz bir elbise indirdik. Takva elbisesine gelince o, daha hayırlıdır. " 

Ayet iki çeşit süsü birlikte zikretmiştir. Bunlar bedenin elbise ile süslenmesi ve 
kalbin takva ile süslenmesi yani, dış ve iç güzelliktir. ı ı ı  

108 Sahihayn'da bu lafızla yer almamaktadır. Bu hadis "Peygamberlerin ismini alınız. Allah' ın 
en sevdiği isimler . . .  " lafızları i le başlamaktadır. Bu hadis için bk. Ahmed, iV, 345; Ebu Da
vud, XIII, 293 (Edeb, İsim değiştirme babı) ;  Nesai, VI, 218  (Hay!) ; Buhari, Edebü 'l-müfred, 
il, 277; Ebu Ya'la, XIII , 1 1 1- 1 14 (Burada hadisin ravisi olan sahabinin sahabi olup olmadığı 
ile ilgili nefis bir bahis bulunmaktadır) . Taberani, Kebir, XXII ,  380. Bu hadislerin hepsinin 
senedinde Akil b.  Şebib isimli meçhul bir ravi vardır. (bk. Takrib, il, 277) .  El-Eli:ıani hadisin 
sahih olduğunu söylemiştir. (bk. 104, 904) . 

109 Tariku'/-hicreteyn, 100. 
1 1 0  Es-savaiku'l-mürsele, iV, 1 552, 1553. 
1 1 1  İğase, 1, 58. 



Bedai 'ut-tefslr 

27. Ey Ademoğulları, şeytan ana ve babanızı avret yerlerini kendile
rine göstermek için üzer/erinden elbiselerini sıyırarak Cennet'ten çıkma
larına sebep olduğu gibi, sakın sizi de fitneye düşürmesin. Çünkü o da 
kabilesi de sizi, sizin kendilerin i  göremeyeceğiniz yerden görürler. Biz 
şeytanları, iman etmeyenlerin velileri kıldık. 

28. Onlar bir hayasızlık yapsalar (da ondan alıkonsalar) :  "Biz atala
rımızı da bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti" derler. 
De ki: "Allah h iç bir zaman hayasızlığı emretmez. Bilmediğiniz şeyleri 
Allah 'a karşı mı söylüyorsunuz?"  

Tefsiri : 

Ayette yer alan "De ki: "Allah hiç bir zaman hayasızlığı emretmez" ifadesi 
hayasızlığın bizatihi hayasızlık olduğuna ve Allah' ın böyle bir şeyi emretmeyece
ğine, bunu emretmekten uzak ve münezzeh olduğuna delalet eder. Hayasızlığın 
yasak sebebiyle hayasızlık olduğu bilinseydi o zaman Allah'ın yasakladığı şeyi 
emretmeyeceği söylenmiş gibi olurdu. Oysa bu akıllıca bir ifade değildir. Allah' ın 
böyle bir kelamı olamaz. Allah daha sonra bu durumu şöyle te'kid etmiştir: 

29. De ki: "Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi 
(kıble tarafına) doğrultun. Ve O'na, din inizi yalnız O'na halis kılarak iba
det edin. Sizi ilkin yarattığı gibi yine (O'na) döneceksiniz. " 

Tefsiri: 

Ayet Allah' ın hayasızlığı emretmekten uzak olduğunu, tüm emirlerinin iyilik 
olduğunu, akıl tarafından kabul edilebilirliğini bildirmiştir. Allah adaleti emret
miştir, zulmü değil . Mescitlerde yüzlerin, bir başkası için değil kendisi için kıbleye 
döndürülmesini, insanların, şirke düşmeden, ihlasla sadece kendisine ibadet et
melerini istemiştir. Allah' ın emrettikleri hayasızlık değil bunlardır. 1 12 

1 12 Miftahu  dCıri's-saôde. 336 .337. 
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30. O, bir kısmına h idayet verdi. Bir kısmına da sapıklık hak oldu. 
Çünkü onlar Allah 'ı bırakıp şeytanları kendilerine veliler edindiler. Üs
telik doğru yolu bulduklarını da sanırlardı. 

Tefsiri: 

İbn Abdilber Musa b. Ubeyde'den nakledilen bir senetle Muhammed b. 
Ka'b el-Kurazi'nin "Sizi ilkin yarattığı gibi yine (O'na) döneceksiniz. O, bir kısmı
na hidayet verdi. B ir kısmına da sapıklık hak oldu" ayeti ile ilgili şöyle dediğini 
nakletmiştir: 

"Allah ,  ilkin hidayet üzere yarattıklarına hidayet verir. İlkin dalalet üzere ya
rattıklarını, hidayet ehlinin amelini işlese bile, dalalete sevk eder. O, İblis ' i  ilkin 
dalalet üzere yaratmıştır. İblis meleklerle beraber saadet ehlinin amelini işlemiştir. 
Ancak Allah onu ilkin yarattığı dalalet haline çevirmiş ve onun kafirlerden oldu
ğunu söylemiştir. (Musa'ya iman eden) Sihirbazları ilkin hidayet üzere yaratmıştı . 
Ancak onlar dalalet ehlinin amelini işlediler. Daha sonra onları hidayete ve saa
dete eriştirdi ,  hidayet üzere Müslüman olarak vefat ettirdi .  " 1 13 

Muhammed b. Ka'b'dan nakledilenler Allah' ın ilk yaratmasının, daha önce 
başka bir şekilde amel ediyor olsalar da, insanların nasıl olacaklarını gösteren 
yazısı olduğunu açıklamaktadır. Dalalet üzere yaratılan yani dalalet üzere olacağı 
yazılan kimse daha önce hidayet ehlinin amelini işlemiş olsa da dalalet üzere 
olur. Hidayeti gerektiren selim fıtrat üzere yaratılan kişi hidayet üzere olur. Onu 
değiştirecek arızi haller kaderinin sebkat etmesine mani olamaz. Sahih bir hadis
te şöyle buyrulmuştur: 

"Sizden biri Cennet ehlinin amelini işler, kendisi ile Cennet arasında sadece 
bir zira mesafe kalır ancak kaderi sebkat eder ve Cehennemliklerin amelini iş
leyerek Cehennem' e girer. Sizden biri Cehennemliklerin amelini işler kendisi ile 
Cehennem arasında sadece bir zira mesafe kalır ancak Cennetliklerin amelini 
işler ve Cennet' e girer." 1 1 4  

Said b .  Cübeyr "Sizi ilkin yarattığı gibi yine (O'na) döneceksiniz" ayeti ile 
ilgili şöyle demiştir: "Hakkınızda ne yazılmışsa öyle olursunuz . "  

Mücahid de :  "Sizi ilkin yarattığı gibi bedbaht veya mutlu olursunuz" ve 
"Müslümanı Müslüman olarak kafiri kafir olarak diriltir" demiştir. 

Ebu' l-Aliye : "İnsanlar Allah' ın kendileri hakkındaki ilmi ne ise o hale döner
ler. Allah bir kısmının hidayet bir kısmının dalalet üzere olacağını bilmekteydi" 
demiştir. Bu mana Kur'an'a, sünnete, selefin rivayetlerine ve ehl-i sünnetin icma
ına uygun sahih görüştür. Ayette kastedilen bu ise bu görüşte belirtilenler ayette 

1 13 Taberi, VIII, 156; ed-Dürrü 'l-mensur, lll, 437.  

1 14 Buhari, Kader, kitabın başında yer alan rivayet (XI, 486) ;  Müslim, Kader, İnsanın yaratılışı 
babı, V, 497, 498. 
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de vardır. Ayetin zahirinin manası yeniden dirilmekten, mebde ve meaddan söz 
edilen benzer ayetlerin manası ile aynıdır. Bu ayette çok kısa ve özlü bir şekilde 
delil getirilmiştir. 

"Sizi ilkin yarattığı gibi y ine (O'na) döneceksiniz " ayeti şu ayetlere benze
mektedir: 

"Ey insanlar! Eğer öldükten sonra diriltilmekten yana şüpheniz varsa, mu
hakkak Biz sizi (n atanız Adem 'i) topraktan yarattık. " (el-Hac, 22/5). 

"Kendi yaratı lışını unutarak Bize bir misal getirip dedi ki: "Çürümüş haldeki 
kemikleri kim diriltecek?" (Yasin, 36/78) . 

"Yoksa insan başıboş bırakılacağın ı  mı  san ır? O dökülen meniden bir damla 
değil miydi? Sonra o, bir sülük gibi yapışan kan pıhtısı olmuş, sonra (Allah onu) 
yaratmış, düzenlemiştir. Ondan erkek ve dişi iki sınıf yaratmıştır. Bun/an yapanın 
ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?" (el-Kıyame, 75/36-40) . 

"O halde insan neden yaratılmış olduğuna bir bakıversin?  O (ana rahmine) 
atılıp dökülen bir sudan yaratılmıştır. O su, omurga ile göğüs kemikleri arasından 
çıkar. " (et-Tank, 86/5-7) .  

Allah insanı öldükten sonra diriltmeye kadirdir. Ayetin manası ile ilgili doğru 
tefsir budur. Bu durumda daha sonra zikredilen "O, bir kısm ına h idayet verdi. 
Bir kısm ına da sapıklık hak oldu " ifadelerle nasıl irt ibatlandırılacağına açıklık 
getirmek gerekmektedir. Bu görüşü ileri sürenlerin b Syle bir irtibata da temas 
etmeleri gerekmektedir. Ayeti düşünen herkes bu tefs:rin daha doğru olduğunun 
farkına varır. İki ayet arasındaki irtibat şöyle açıklanabilir: İ lk ayet ilim, amel ve 
itikat bakımından dinin kaidelerini ihtiva etmektedir. Allah, ayette dinin ve şeria
tın esası olan adaleti emretmiştir. Adalet tevhidi ihtiva etmektedir. Tevhit en adil 
yoldur. Adalet diğer mahlukat ile muamelede ve ibadetlerde orta yollu olmaktır. 
Allah'a  yönelmeyi, O' na ihlasla ibadet etmeyi ihtiva eder. İhlasla ibadet etmek 
O'na ortak koşmadan ibadet etmektir. Amelde olması gereken de budur. Daha 
sonra insanların mebde ve meadı hakkında bilgi verilmiştir. Ardından tevhid ni
zamı olan kaderden söz edilmiştir. Bazı fırkaların hidayet, bazı fırkaların dalalet 
üzere oldukları belirtilmiştir. Ayet kadere imanı, şeriatı, mebde ve meadı, adaleti 
emretmeyi ve ihlası ihtiva etmektedir. Ayette en son bu haberi tasdik etmeyen 
ve bu emre itaat etmeyen kişin in, Allah'ı bırakıp şeytanı dost edindiği ve hidayet 
üzere olduğunu sandığı halde dalalet üzere olduğundan bahsedilmiştir. Allah en 
doğrusunu bilir. 1 15 

Allah ' ın şu iki ayeti arasındaki fark nedir? 
"Allah içlerinden kimine hidayet verdi, kiminin aleyhine olmak üzere sapık

lık hak oldu . " (en-Nah/, 1 6136) . 

1 15 Şifôu '/-alil, 292. 293 . 
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"O, bir kısmına h idayet verdi. Bir kısmına da sapıklık hak oldu " (el-A'rôf, 
7130) .  

Bu ayetler arasında iki yönden fark bulunmaktadır: 

Lafzi: Fiil ve fail arasına giren harf sayısı A'raf süresinde yer alan ayette daha 
fazladır. Araya giren harf sayısı fazla iken hazif yapılması daha iyidir. 

Manevi :  Nah! süresindeki ayette yer alan ,y ümmet ve cemaat hakkında 
olup müennes bir lafızdır. Nitekim ayetin baş kısmında "Anda/sun ki Biz her üm
met arasında: ''Allah ' a ibadet edin ve tağuttan kaçının" diye bir peygamber gön
dermişizdir" denilmiş daha sonra "Allah içlerinden kimine h idayet verdi, kiminin 
aleyhine olmak üzere sapıklık hak oldu " buyrulmuştur. Bu ümmetler arasından 
bazısı dalaleti hak etmiştir. Dalaletin hak olması dalalete düşmek anlamındadır 
kullanılmıştır, denilirse , burada kullanılan müennes tası belirginleşmektedir. Bu 
durumda her ikisi de aynı anlama gelmektedir. Her ikisi de aynı manada ise , 
te'nis tasının kullanımı terkinden daha güzeldir. Zira diğer sözün manasında za
ten yer almaktadır. 

Ancak "O, bir kısmına hidayet verdi. Bir kısmına da sapıklık hak oldu " 
ayetinde ümmet değil, fırka kelimesi kullanılmıştır. Fırka müzekkerdir. Dalalet 
kelimesinde te'n is tası kullanılmadan "Bir kısmına da sapıklık hak oldu " (�) 
J')LaJI � denilmiş olsaydı da aynı anlama gelirdi .  Bu üslup Arapçanın in
celiklerinden biridir. Araplar gramer kurallarına göre bir lafız için gerekli olanı 
bu hükme ihtiyacı olmayan eş anlamlı bir kelime için de kullanırlar. Örneğin 
"en iyi ve güzel genç" (�ıJ .._? ._,->-İ) anlamında "gençlerin en iyisi ve güzeli" 
(�lJ ı.Jl:;:A.ll _-->- ) derler. Bu kullanımın bir benzeri de � � ve JY kelimelerini 
J .J"'"lve Jyı kullanarak düzeltmeleridir. Bunun benzerleri çoktur. Kıyasen uygun 

gözükmeyen yerlerde aynı manayı yüklemek güzel kabul ediliyorsa, kıyasa ve 
kullanıma uygun yerlerde neden böyle yapılmasın? 

31 . "Ey Ademoğulları, her mescitte ziynetinizi alın, yiyin, için israf 
etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez" 

Tefsiri : 

Temel şer' i esasların hepsi bu ayette toplanmıştır. Emir, nehiy, ibaha ve ha
ber bir arada zikredilmi�tir. 1 16 

------ --·-----
1 16 Bedôiu 's-sanôi, IV, 7 .  
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32. De ki: "Allah 'ın kulları için çıkardığı ziyneti, temiz ve hoş rızıkları 

kim haram kılmıştır?" De ki: "Bunlar dünya hayatında iman edenler 
içindir. Kıyamet günü ise yalnız onlaradır. " İşte Biz ayetleri bilenler için 
böylece açıklarız. 

33. De ki: "Rabbim ancak hayasızlıkları, onların açık olanını, gizli 
olanını; bununla beraber günahı, haksız isyanı, Allah 'a -hakkında asla 
bir delil indirmediği- her hangi bir şeyi ortak koşman ızı ve Allah 'a bil
mediğiniz şeyleri isnad etmenizi haram kılmıştır. " 

Tefsiri : 

Ayet haram kılınanların bizatihi hayasızlık olduğuna ve bunları aklın hoş 
bulmayacağına delalet etmektedir. Haram kılınma nedeni ise hayasızlık olma
larıdır. Hükmün vasfa bağlı olarak verilmiş olması haram kılınma illetinin de 
bu vasıf olduğuna delalet eder. Zikrettiğimiz ayetlerin hepsinde bu bir delildir. 
Allah'ın bunları, hayasızlık olduğu için yasakladığına delalet etmektedir. Pis olan 
bir şeyi pis olduğu için haram kılmıştır. İyiliği iyilik olduğu için emretmiştir. İlletin 
malulden farklı olması gerekir. Bir şeyin hayasızlık olması yasak olduğu anlamı
na gelir. Pis olması haram olduğu anlamına gelir: Dolayısıyla illet ve malul aynı 
şey olmaktadır. Oysa düşünülecek olursa bu muhal bir durumdur. Aslında şöyle 
olmaktadır: Günah ve isyanın haram olması haram kılınmadan önce de bu va
sıfları taşıdıklarına delalet eder. 1 1 7  

Ayette açık ve gizli tüm hayasızlıklar, mala, cana ve ırza yönelik her tür
lü zulüm ve düşmanlık, söz, amel ve iradede az da olsa Allah'a şirk koşmak, 
sözle, niyetle veya inanarak bir başkasını Allah 'a  eş koşmak haram kılınmıştır. 
Allah' tan veya peygamberden gelen bir nass yoksa haram, helal, vacip, mükel
lefiyetin düşürülmesi konularında söz söylemek haramdır. Peygamberin isimleri, 
sıfatları , söz ve fiilleri hakkında ister nefiy ister ispat yoluyla bilgisizce konuşmak 
haramdır. 1 18 

Bu dört şey, ölü, kan ve domuz etinden farklı olarak, Allah tarafından ka
yıtsız şartsız herkese her zaman haram kılınmıştır. Ölü, kan ve domuz eti haram 

1 1 7  Bk. Miftahu ddri 's-sadde, 333. 
1 18 I'/Cımu '/-muvakkıin, 1 ,  413.  
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olmakla birlikte bazı hallerde mubah sayılmaktadır. Oysa bu ayette zikredilen 
dört husus her halükarda haramdır. Hayasızlıklar şehvete bağlıdır. Şehevi güç 
hayasızlıklardan uzak durularak kontrol edilir. İsyankarlık gazapla ilgilidir. Ga
zap kuweti isyankarlıktan uzaklaşılarak kontrol edilir. Allah' a şirk koşmak büyük 
bir zulümdür. Hatta kayıtsız şartsız zulümdür. Adalet ve ilme aykırıdır. "Allah 'a 
-hakkında asla bir delil indirmediği- her hangi bir şeyi ortak koşmanız" ifadesi 
Allah hakkında zulmü haram kılmaktadır. Bu da O' nun hakkında adaletli olmayı 
gerektirmektedir. O' nun hakkında adaletli olmak ortak koşmadan yalnız O'na 
ibadet etmektir. 1 19 

"De ki: "Rabbim ancak hayasızlıkları, onların açık olanını, gizli olanını; bu
nunla beraber günahı ,  haksız isyanı, Allah'a -hakkında asla bir delil indirmediği
her hangi bir şeyi ortak koşmanızı ve Allah'a  bilmediğiniz şeyleri isnad etmenizi 
haram kılmıştır. " 

Allah bu ayette en kolaydan başlayarak zora doğru sırayla dört büyük hara
mı zikretmiştir. Son olarak en zor ve en büyük haramı saymıştır. O da bilgisizce 
Allah hakkında konuşmaktır. Ya O'nun hakkında yalan söylemenin hükmü ne
dir? Allah' ın söylemediği bir şeyi sanki o söylemiş gibi O'na isnad etmek suretiyle 
yalan söylemek ona yalan nispet etmektir. Çünkü yalan söyleyen kişi söylediği 
sözün yalan olduğunu bilir. Böyle bir sözü peygambere nispet ederse peygambe
re yalan nispet etmiş olur. Bu görüş oldukça kuvvetli gözükmektedir. 120 

Bu ayet temel haramlar olan dört meseleyi ihtiva etmektedir. Bunlar, açık ve 
gizli hayasızlık ile hayasızlığa götüren sebeplerde yardımlaşmak, günah ve haksız 
yere isyan, Allah'a -hakkında asla bir delil indirmediği- her hangi bir şeyi ortak 
koşmak ve Allah hakkında Allah ' ın bildirmediği hususları, bilgisizce konuşmaktır. 
Bilgisizce konuşmanın çok sayıda çeşitli yolları vardır. Bu haramı işleyenler çok · 

farklı gruplar ve mezhepler oluşturmuştur. Her biri kendine göre diğerlerinden 
farklı bir yol ve tarz izlemektedir. Şiirler, şarkılar. farklı hareketler ve üsluplarla 
birbirlerinden ayrılırlar. İçlerinde ilim ve iman olanların ilmi ve imanı onları küfür, 
fısık ve isyandan alıkoymamaktadır. Caiz olan ile olmayan arasına kendilerine 
göre bir sınır koymak isterler ancak bulunması mümkün olmayan veya çok na
dir bulunan bir takım şartlar ileri sürecek kadar kendilerini kontrol edemez hale 
gelirler. 

1 19 Miftô.hu dô.ri's-saade. 458. 
1 20 El-Kelam ala mes'eleti 's-semô.. 324, 325. 
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34. Her ümmetin bir eceli vardır. O ecelleri gelince ne bir an geri 

bırakabilirler, ne de ileri alabilirler. 

35 . Ey İı.demoğulları, için izden ayet/erimi anlatacak peygamberler 
size gelince artık kim sakınır ve düzeltirse onlar için bir korku yoktur ve 
on lar üzülecek değillerdir. 

36. Ayetlerimizi ya/anlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlar, 
ateşlik olanlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. 

37. Allah 'a karşı yalan uydurarak iftira edenden yah utO 'n un ayetlerini 
yalan/ayandan daha zalim kim olabilir? Onların Kitaptan nasipleri ney
se kendilerine erişecektir. Nihayet ruhların ı  almak için elçilerimiz onlara 
geldikleri vakit diyecekler ki: "Allah' ı  bırakıp da tapına geldiğiniz şeyler 
(put/arın ız) nerede?"  "Onlar gözümüzden kayboldular" diyecekler ve 
kendi aleyhlerine kafir olduklarına dair şahitlik edeceklerdir. 

Tefsiri: 

Said b .  Cübeyr, Mücahid ve Atiyye: "Kitaptan nasipleri bahtsızlık veya mut
luluktur" demişlerdir. Atiye daha sonra "O, bir kısmına h idayet verdi. Bir kısmına 
da sapıklık hak oldu" ayetini okumuştur. Ayetin anlamı bu kimselere kaderlerin
de yazılı olan bedbahtlığın erişeceğidir. Ata' dan nakledildiğine göre İbn Abbas 
da bu görüştedir. Kitaptan kasıt Allah'ın levh-i mahfuzda yazılı ilmidir. O takdirde 
kitap ilk yazgıdır. Onların nasibi ise kendileri için yazılan bedbahtlık ve bunun 
yollarıdır. 

lbn Zeyd, el-Kurazi ve er-Rebi b. Enes ayete: "Bu kimseler kaderlerinde ya
zılı olan rızık ve amellere erişirler. Nasipleri tükenince ve bunları tamamladıkları 
zaman elçilerimiz, canlarını almak için yanlarına gelirler" manasını vermişlerdir. 
Bazıları ayette nihayet anlamında ...;=--olmasından ötürü bu görüşü tercih etmiş
lerdir. Buna göre ayetin manası, onlar rızıklarını ve ömürlerini tamamlayıp ölü
me eriştiklerinde, olacaktır. 
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Birinci görüşü destekleyenler buradaki � edatının cümleye dahil olduğunu 
söylemesi gerekmektedir. Bu durumda � ibtida için kullanılmış olmaktadır. Bu 
kullanımın bir benzeri şu şiirde de yer almaktadır: 

. " --15 . � Ll ;,ş-:--' . . � . -
Hayret, Küleyb bile bana sövüyor 
Doğru olan onların Kitap'tan nasibinin iki şeyi ihtiva etmesidir. Bunlar da 

bedbahtlıktan ve bedbahtlığa götüren amellerden nasipleri ile kazandıkları süre 
olan ömürden ve ömürleri boyunca yararlandıkları rızıklardan nasipleridir. Ayet 
bu nasiplerin hepsini ihtiva eder. Bazı müfessirler bunlardan birini ,  bazıları ise 
diğerini zikretmişlerdir. Doğru olan her ikisinin olmasıdır. 

Ayette zikri geçen "Kitap" kelimesinin bazı müfessirler Kur'an-ı Kerim anla
mında olduğunu söylemişlerdir. Ez-Zeccac şöyle demiştir: Onların kitaptan na
sipleri Allah ' ın onlara bildirdiği cezalarıdır. "işte Ben sizi oldukça alevli bir ateşi 
haber vererek korkuttum" ( el-Leyi , 92/14) ve "Kim Rabbinin zikrinden yüz çevi
rirse onu zorlu bir azaba sokar" ( el-Cin, 72/17 )  ayetleri gibi .  

Bu görüşün sahipleri bu tefsirin çok açık olduğunu söylemişlerdir. Zira Allah, 
Kur'an-ı Kerim'de muhtelif yerlerde onlara verilecek azaptan bahsetmiş, daha 
sonra onlara nasiplerinin erişeceğini bildirmiştir. Doğru olan birinci görüştür. O da 
nasiplerinin, onlar yaratılmadan önce, erişecekleri yazılan kaderleri olmasıdır. Bu 
görüşün güzel bir yönü vardır. O da müminin nasibinin rahmet ve saadet, bu kim
selerin nasibinin azap ve bedbahtlık olmasıdır. Her bir fırkanın nasibi kendi nefis
leri için tercih ettikleridir. Müminin nasibi h idayet ve rahmet bu kimselerin nasibi 
ise dalalet ve hüsrandır. Onlar için nimet ceza ve pişmanlığa dönüşmüştür. 

37. Allah ' a karşı yalan uydurarak iftira edenden yahut O'nun ayetlerini 
yalan/ayandan daha zalim kim olabilir? Onların Kitaptan nasipleri ney
se kendilerine erişecektir. Nihayet ruhların ı  almak için elçilerimiz onlara 
geldikleri vakit diyecekler ki: "Allah 'ı bırakıp da tapına geldiğiniz şeyler 
(put/arın ız) nerede?"  "Onlar gözümüzden kayboldular" diyecekler ve 
kendi aleyhlerine kafir olduklarına dair şahitlik edeceklerdir. 
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38. Diyecek ki: "Cinn ve insanlardan sizden önce geçmiş topluluklar
la siz de ateşe girin!" Her ümmet girdikçe kardeşine (kendi dindaşına) 
lanet edecek. Nihayet hepsi birbiri ardınca oraya girip toplandıkları za
man da sonrakileri öncekileri için: "Rabbimiz, işte bizi bunlar saptırdılar. 
Onun için bunlara ateş azabını iki kat ver" diyecekler. (Allah) buyuracak 
ki: "Herkese iki kattır. Fakat siz (bunu) bilmiyorsunuz. " 

39 Öncekileri de sonraki/erine: "Sizin bize hiçbir üstünlüğünüz yok
tu. O halde kazandıkların ıza karşılık azabı tadın" diyecek. 

Tefsiri : 

Akıllı insan bu ayetleri ve ihtiva ettiği ibretleri düşünmelidir. 

"Allah'a karşı yalan uydurarak iftira edenden yahut O'nun ayetlerini yalan-
layandan daha zalim kim olabilir?" 

Bu ayette batıla sapan iki gruptan söz edilmektedir: 

Birincisi: Batılı ortaya atan ve insanları buna çağıran 

ikincisi: Hakkı yalanlayan 

Birinci grubun küfrü iftira atmak ve batılı ortaya atmaktan kaynaklanmak-
tadır. 

ikinci grubun küfrü ise hakkı inkar etmekten kaynaklanmaktadır. 

Bu nedenle Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

"Kôfir olup da Allah 'ın yolundan alıkoyanların Biz -çıkara geldikleri fesatla
ra karşılık- azaplarına azap atarız. " (en-Nah/, 1 6/88) . 

Onlar küfredip Allah'ın kullarını yolundan uzaklaştırınca Allah da onlara iki 
kat azap vermiştir. Biri küfretmeleri sebebiyle, diğeri ise insanları Allah' ın yolun
dan alıkoymaları sebebiyledir. 

Küfür tek başına zikredilince azabın sayısı belirtilmez: 

"Kôfir olanlar için çok acıklı bir azap vardır" (el-Bakara, 211 04) 

"Onların Kitaptan nasipleri neyse kendilerine erişecektir" ayeti dünyada ya
şam, rızık ve diğer hususlarda kendileri için yazılana eriştirilirler. "Nihayet ruhla
rını almak için elçilerimiz onlara geldikleri vakit diyecekler ki: "Allah' ı bırakıp da 
tapına geldiğiniz şeyler {putlarınız) nerede?" "Onlar gözümüzden kayboldular" 
diyecekler. Böylece putların gözden kaybolduğunu, kendilerinden ayrıldığını ve 
nihayet davalarının iptal olduğunu söyleyeceklerdir. "Ve kendi aleyhlerine kafir 
olduklarına dair şahitlik edeceklerdir. Diyecek ki : Cinn ve insanlardan sizden 
önce geçmiş topluluklarla siz de ateşe girin!" Bu toplulukların arasına katılın de
nilecektir. 
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"Her ümmet girdikçe kardeşine (kendi dindaşına) lanet edecek. Nihayet 
hepsi birbiri ardınca oraya girip toplandıkları zaman da sonrakileri öncekileri için 
diyecek ki : "  Nitekim, her ümmet selefinden sonra gelecektir. 

"Rabbimiz, işte bizi bunlar saptırdılar. Onun için bunlara ateş azabını iki kat 
ver 

Onlar bizi saptırdıkları ve peygamberlerine itaatten alıkoydukları için onlara 
iki kat azap ver diyeceklerdir. 

(Allah) buyuracak ki : "Herkese iki kattır. " 

Hem tabi olana hem tabi edene dalaleti ve küfrü nedeniyle iki kat azap 
vardır. 

"Fakat siz (bunu) bilmiyorsunuz" 

Hiçbir taife diğerinin katlanan azabından haberdar değildir. 

"Öncekileri de sonrakilerine: "Sizin bize hiçbir üstünlüğünüz yoktu" diye
cek. 

Siz bizden sonra geldiniz, size peygamberler gönderildi, onlar size hakkı açık
ladılar, dalaletten sakmdırdılar, bize tabi olmanızı ve bizi taklit etmenizi yasakladı
lar. Oysa siz peygamberlere yüz çevirip bize tabi olmayı ve bizi taklit etmeyi tercih 
ettiniz. Peygamberlerin getirdiği hakkı terk ettiniz. Sizin bizden ne üstünlüğünüz 
olabilir? Biz nasıl dalalete dü§tüysek siz de öyle düştünüz. Biz nasıl hakkı terk 
ettiysek siz de terk ettiniz. Biz nasıl sizi dalalete sevk ettiysek siz de ba§ka toplu
lukları dalalete dü§ürdünüz . Sizin bizden ne gibi bir üstünlüğünüz olabilir? 

"O halde kazandıklarınıza karşılık azabı tadın, diyecek. "  

Allah için, kalplerde hayat bulduğunda, ne şifa verici bir öğüt, ne beliğ bir 
nasihat! Bu ve benzeri ayetler Allah yolunda olanların kalpleri için birer hatırlat
mad:r. Ancak batıl yolda olanların bundan haberleri yoktur. 121  
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40. Ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı büyüklenenlere -hiç şüp

hesiz- gök kapıları açılmayacaktır. Onlar, deve iğne deliğinden geçme
dikçe Cennet 'e giremezler. Biz günahkarları böyle cezalandırırız. 

1 21 Er-Risale et-Tebuzekiyye, 56-58. 
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Tefsiri : 

Bu kimselere amellerinden dolayı göğün kapıları açılmaz aksine kapatılır. 
Bedenlerinden ayrıldığında ruhlarına göğün kapılan açılmaz, aksine kapatılır. 
İman edenler ve salih ameller işleyenlere, amellerinden dolayı göğün kapılan 
açılınca ruhları Allah'a ulaşır. Allah ' ın huzuruna çıkarlar. Allah onlara rahmet 
eder ve isimlerinin ' illiyyine yazılmasını emreder. 122 

41 . Onlara Cehennem 'den bir döşek vardır, üstlerinde de (aynı şekil
de ateşten) örtüler. İşte Biz, zôlim/eri böyle cezalandırırız. 

42. İman edip salih ameller işleyenlere gelince -ki Biz kimseye gü
cünden fazlasını yüklemeyiz- onlar Cennetlik/erdir; onlar orada ebedi 
kalıcıdırlar. 

Tefsiri : 

Mübteda ve haberin arasına "Biz kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz" 
mu'tanza cümlesi girmiştir. Bu cümle, böyle bir vaadi ancak tüm salih amelleri 
işleyenlerin hak edeceğini sananların vehimlerini gidermektedir: "Biz kimseye 
gücünden fazlasını yüklemeyiz. " Bir diğer tefsire göre "Biz kimseye gücünden 
fazlasını yüklemeyiz" ifadesi, "İman edip salih ameller işleyenler" ifadesinin 
haberidir. Daha sonra ikinci haber zikredilmiştir. Ancak ilk tefsir bundan daha 
güzeldir. Çünkü kimseye gücünden fazlasının yüklenmemesi müminlere has bir 
durum değildir. Aksine, tüm yaratılmışları kapsamaktadır. İkinci tefsirde haber 
bağlantısından çıkarılmış, mahzuf bir sıfat takdir edilmiş ve hiç kimseye gücün
den fazlasının yüklenmeyeceği gibi önemli bir mana atlanmıştır. 123 

Ayette mübteda ve haber arasında yer alan mu'tarıza cümle ile dinleyenlerin 
zihninden şu vehim giderilmiştir: İnsanlar güçlerinin yettiği ve aciz kaldıkları tüm 
salih amelleri işlediler. Bu vehim, teklif-i ma la yutakı (güç yetirilmesi mümkün 
olmayan şeylerden insanların sorumlu tutulmasını) caiz kabul edenlerin iddiası
na benzemektedir. 124 

122 Tariku 'l-hicreteyn, 255. 
123 et-Tibyan fi aksami 'l-Kur'ôn, 221 ,222 . 
124 Es-Savôiku 'l-mürsele, 1, 390. 
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43. Biz onların kalplerinde kin türünden ne varsa söküp atacağız. 
Altlarından ırmaklar akar. "Bizi buna ileten Allah 'a hamda/sun, Allah 
bizi bu yola iletmeseydi, kendiliğimizden bunu bulm uş olamazdık. An
da/sun ki, Rabbimizin peygamber/eri hakla gelmişlerdi " derler. Onlara: 
"Yapmaya devam ettiklerin ize karşılık mirasçısı kılındığınız Cennet işte 
budur" diye seslenilir. 

Tefsiri : 

Onlar "Bizi buna ileten Alloh 'a hamda/sun, Allah bizi bu yola iletmeseydi, 
kendiliğimizden bunu bulmuş olamazdık" derken, Cennet' in yoluna ulaşmak 
için kendilerine yol gösterilmesini istemiş olmaları muhtemeldir. Bir diğer ihti
mal, kendilerini Cennet' e ulaştıracak hidayeti dünyada istemiş olmalarıdır. Her 
iki durumu da kastettikleri söylenebilir. Bu durumda onlar dünyada kendilerine 
h idayet verdiği için ve ahirette Cennet' in yolunu gösterdiği için Allah'a hamd 
etmişlerdir. Bu tefsir daha iyi ve daha beliğdir. 125 

A'raf Topluluğu 

On ikinci tabaka: İyil ikleri ve kötülükleri eşit olan topluluktur. Yaptıkları işler 
karşılaştırılınca iyilikleri Cehennem'e girmelerine mani olmuştur. Yaptıkları kötü
lükler de Cennet'e girmelerine engel oluşturmuştur. Bunlar a'raf ehlidir. Allah'ın 
rahmetini hak edecekleri fazla iyilikleri ve azabını hak edecek kadar fazla kötü
lükleri yoktur. 

Allah A'raf suresinde, Cehennem ehlinin Cehennem'e  girmesinden, birbirle
rini lanetlemesinden, tebaanın liderlerine seslenmesi ve liderlerin onları reddet
mesinden söz etmiş daha sonra Cennet ehlinin Cehennemliklerle konuşmalarını 
zikretmiş, en son a'raf ehlinin özelliklerini anlatmıştır: 

125 Miftô.hu  dô.ri's-sô.de, 92 ,93 .  
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44. Cennetlikler, Cehennemliklere: "Rabimizin bize vaat ettiğini hak 
bulduk. S iz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu?" diye ses
lenirler. Onlar da: "Evet" derler. Bunun üzerine aralarında bir m ünadi: 
"Allah 'ın laneti zulmedenlere olsun" diye seslenir. 

45. "Onlar ki, Allah yolundan alıkoyanlar, onu eğriltmek isteyenlerdi. 
Onlar ahireti de inkôr ederlerdi. " 

46. Onların ikisi arasında bir perde ve A'rôf üzerinde de her biri
ni yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennet ehline: "Selamün aley
küm " diye seslenirler. Bunlar henüz oraya (Cennete) girmeyen fakat 
oraya girmeyi uman kimselerdir. 

4 7. (A'raftakilerin) gözleri Cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman 
da: "Rabbimiz, b izi bu zalimler topluluğu ile beraber bulundurma " diye 
dua ederler. 

Tefsiri : 

"Onların ikisi arasında bir perde vardır" ifadesi, Cennet ve Cehennem ehli
nin arasında bir perde olduğu anlamındadır. Bu perdenin bir sur olduğu, surun 
iç tarafında rahmet, dış tarafında azap olduğu söylenmiştir. İç taraf müminlere 
yönelik rahmettir. Dış taraf Kafirlerin olduğu azap yeridir. A'raf ise yüksek yer 
anlamına gelmektedir. Cennet ve Cehennem arasındaki surdur. A'raf ehli bu 
surun üzerindedir. 

Huzeyfe ve Abdullah b .  Abbas şöyle demişlerdir: A'raf ehli iyilik ve kötülük
leri eşit olan kimselerdir. İyilikleri onların Cehennem'e  girmelerine mani olur
ken,  kötülükleri Cennet'e girmelerine engel oluşturur. Bu nedenle A'raf'ta kalır, 
Allah'ın kendileri hakkında hüküm vermesin i, rahmet ve lütfuyla Cennet'e gir
dirmesini beklerler. 

Abdullah b. el-Mübarek şöyle demiştir: Ebu Bekir el-Hüzeli, Said b. Cübeyr' in 
İbn Mesud'dan naklen şöyle dediğini rivayet etmiştir: Allah kıyamet gününde 
insanları hesaba çeker. İyilikleri kötülüklerinden fazla olan kişi Cennet' e girer. 
Kötülükleri iyiliklerinden fazla olan kişi ise Cehennem'e girer. (Daha sonra şu 
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ayeti okudu) :  "Artık kimlerin terazileri ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenle
rin ta kendileridir. Kimin de terazileri hafif gelirse, onlar da ayetlerimize (inkar 
ile) zulüm edegeldikleri için, kendilerini zarara uğratmış kimselerdir" (el-A'raf, 
7/8-9) .  Tartı bir miskal ağırlığında hafif gelirse sıratta bekletil irler. Cennet ve Ce
hennem ehlini görürler. Cennet ehline bakıp "Selamün aleyküm" d�rler. Gözleri 
Cehennem ehline takılınca da "Rabbimiz, bizi bu zalimler topluluğu ile beraber 
bulundurma" derler. 

İyilik işleyenlere önlerinde ve sağlarında nur verilir, bu nurun aydınlığında 
yürürler. O gün her kula bir nur verilir. Sırata geldikleri zaman Allah münafıkla
rın nurlarını çekip alır, Cennet ehli münafıkların karşılaştıkları hadiseyi görünce 
"Rabbimiz, bize n urumuzu tamamla ve bize mağfiret buyur! Çünkü Sen her 
şeye kadirsin!" (et-Tahrim, 66/8) derler. 

A'raf ehline gelince, onların önlerinde de nur vardır ancak günahları onla
rın bu nur ile aydınlanmalarına engel olmaktadır. Nurları önlerinden alınmadık
ça kalplerinde ümit taşımaya devam ederler. "Bunlar henüz oraya (Cennete) 
girmeyen fakat oraya girmeyi uman kimselerdir. " Ümitleri önlerindeki nurdan 
dolayıdır. Daha sonra Cennet' e girerler. Bunlar Cennet' e en son girecek top
luluktur. Cehenneme uğramaksızın Cennet' e giren son toplulukturlar. Bunların 
babalarının izni olmadan gazvelere katılan kimseler oldukları söylenmiştir. Bazı
larına göre bunlar ana babalarından sadece birinin rızasını kazanan kimselerdir. 
Allah haklarında bir hüküm verinceye kadar A'raf' ta hapsedilirler. Daha sonra 
Cennet'e girerler. Bu iki görüş arasında çelişki yoktur. Bazılarına göre A'raf ehli 
fetret dönemi insanları ve müşriklerin çocuklarıdır. Bir görüşe göre de fazilet sa
hibi müminler A'raf'ta yüksekçe bir yerde durup Cennet ve Cehennem ehlini 
görürler. Bir görüşe göre buradakiler insanlar değil meleklerdir. 

Sahabeden nakledilen birinci görüştür. Pek çok merfü hadis ve sahabeye ait 
bazı güvenilir hadisler bu tefsiri desteklemektedir. Ancak sahabe tefsirinin merfü 
veya mevkuf rivayetler hükmünde olup olmadığı ihtilaflıdır. Bu konuda iki görüş 
vardır: 

Birinci görüş: Ebu Abdullah el-Hakim' in görüşüdür. 

İkincisi: Doğru olan görüştür. Bilmediğimiz sürece Resulullah ' ın söylediğini 
iddia edemeyiz. Allah Teala'nın "A'raf üzerinde de adamlar vardır" ayeti A'raf'ta 
olanların melek değil insan olduğunu açıkça göstermektedir. Ayette yer alan 
"her birini yüzlerinden tanıyan" ifadesi her iki fırkanın yüzlerinden tanındıkları 
anlamına gelir. "Cennet ehline: "Selômün aleyküm "  diye seslenirler" A'raf ehli 
Cennet ehline selam vererek seslenir. "Bunlar henüz oraya (Cennete) girmeyen 
fakat oraya girmeyi uman kimselerdir" Her iki cümlede yer alan zamirler A'raf 
ehli hakkındadır. Onlar Cennet'e henüz girmemişlerdir. Ancak girmeyi ümit et
mektedirler. Ebu'l-Aliye, Allah' ın onlara ikramda bulunarak kalplerine bu ümidi 
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verdiğini söylemiştir. Hasan el-Basri ise, kalplerinde ümit bulunması sayesinde 
umduklarını elde ederler, demiştir. Hasan ın bu sözü, A'raf'taki kişilerin Cennet 
ve Cehennem ehlinin hallerine bakan fazilet sahibi müminler oldukları görüşünü 
reddetmektedir. Dolayısıyla sürenin en doğru tefsiri sahabenin yaptığı tefsirdir. 
Onlar bu ümmet içinden Allah'ın kitabını ve muradını en iyi bilen kimselerdir. 

" (A'raftakilerin) gözleri Cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman da: "Rab
bimiz, bizi bu zalimler topluluğu ile beraber bulundurma" diye dua ederler." Bu 
ayet A'raf ' ın Cennet ve Cehennem arasında yüksek bir yerde olduğuna delalet 
eder. Cennet ehlini görünce onlara selam verir oraya girmeyi ümit ederler. Ce
hennem ehlini görünce onlarla bir arada olmamak için Allah'a  dua ederler. 

48. (Yine) A'rôftakiler yüzlerinden tan ıdıkları bir takım adamlara ses
lenerek şöyle derler: "Çokluğunuzun da büyüklenip durmanızın da size 
bir faydası olmadı. "  

Tefsiri : 

Burada Cehennem'de olan kafirlere seslenmekte ve topluluklarının, aşiret
lerinin onlara bir fayda sağlamadığını ,  hakka karşı cüretkar ve kibirli olmakla 
bir şey elde edemediklerini söylemektedirler. Bu ifadede nefiy ya da istifham ve 
kınama vardır. Ancak istifham ve kınama olması daha beliğdir. 

Daha sonra Cennet' e yönelir ve orada zayıf müminleri görürler. Kafirler, bu 
müminleri dünyada hakir bulmakta ve Allah dünyada onlara nimetler vermediği 
gibi ahirette de lütfuna eriştirmez zannetmekteydiler. A'raf ehli kafirlere hitaben 
şöyle derler: 
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49. (Kôfirlerin elebaşlarına bir zamanlar güçsüz gördükleri mu 'minleri 
gösterip) : "Kendilerini  Allah 'ın rahmetine erdirmeyeceğine yemin ettiği
n iz kimseler bunlar mı idi? 
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Tefsiri : 

Sizler bu kimselerin Allah' ın rahmetine erişmeyeceğini mi sanıyordunuz? 
İşte onlar Cennet bahçelerinde nimetlerden faydalanmaktadırlar. Daha sonra 
A:raf ehline şöyle denir: 

"İşte (onlara ) :  Girin Cennet'e !  Size hiç bir korku yoktur ve siz üzülecek de 
değilsiniz, (denilmiştir) . "  

Bir görüşe göre, A'raf ehli, kafirleri kınayarak çokluklarının ve  büyüklen
melerinin kendilerine bir fayda sağlamadığını söyleyince kafirler de Cennet' e 
giremedikleri için onları kınayacak ve Cehennem'e gireceklerini söyleyecekler
dir. İşte o zaman melekler kafirlere '"'Kendilerini Allah' ın rahmetine erdirmeye
ceğine yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı idi?" diyecekler ve A:raf ehline: "Girin 
Cennet' e! Size hiç bir korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz" diyeceklerdir. 
Her iki görüş de güçlü ve muhtemeldir. Allah en doğrusunu bilir. 1 26 
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50. Cehennemlikler, Cennetliklere: "Bize biraz su veya Allah 'ın size 

ihsan ettiği nzıktan akıtın ! "  diye ses/enirler. Onlar ise: "Doğrusu Allah 
bunları kafirlere haram kılm ıştır" derler. 

51 . Dinlerini bir eğlence ve bir oyun edin ip de dünya hayatının ken
dilerini aldattığı kimseleri, kendileri (bir zamanlar) nasıl bu güne (Kıya
met gününe) kavuşacak/arın ı  unuttular, ayetlerimizi nasıl bilerek inkôr 
ettilerse, Biz de bugün onları öylece unuturuz. 

52. Anda/sun ki Biz, onlara iman edecek bir kavme h idayet ve rah
met olmak üzere, ilme dayanarak uzun uzadıya açıkladığımız bir Kitap 
getirmişizdir. 

126 Toriku '/-hicreteyn , 355,357. 
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53. Onlar zamanı gelince bildirdiklerinin gerçekleşmesinden başka
sın ı mı bekliyorlar? Onun bildirdiklerin in çıkacağı günde evvelce onu 
unutanlar: "Gerçekten de Rabbimizin peygamberleri b ize hakkı getir
mişlerdi. Acaba şimdi b izim için şefaat edecek şefaatçiler bulunur mu? 
Yahut işlediklerimizden farklı ameller işleyelim diye geri (dünyaya) dön
dürülür m üyüz?" derler. Onlar kendilerini gerçekten hüsrana uğratan
lardır. Uydura geldikleri şeyler (putlar) da kendilerinden uzaklaşarak 
kaybolup gitmişlerdir. 

Tefsiri: 

Ayette belirtildiği üzere gerçekleşmesi beklenen bildirilmiş hususlar (te'viller) , 
peygamberlerin ahiret günü, mead, Cennet, Cehennem ile ilgili verdikleri haber
lerdir. Rüya tabiri de te'vil olarak adlandırılır. Çünkü tabir rüyayı tefsir etmek, 
akıbetini bildirmek ve te'vil etmek yani gerçekleşmesini beklemektir. 127 

Peygamberlerin bildirdiği hususların te 'vili, bunların gerçekleşmesi ve apaçık 
görülmesidir. Rüyanın te'vili ise misal aleminde rüyayı gören kişiye gösterilenle
rin dış dünyada gerçekleşmesidir. 
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54. Şüphesiz, Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. 

Sonra Arşa istiva etti. Geceyi durmadan kovaladığı gündüze bürür O. 
Güneşi, ay'ı ve yıldızları emriyle ram eden O 'dur. lyi bilin ki, yaratma 
da emretme de yalnız O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah 'ın şanı ne 
yücedir! 

Tefsiri : 

"lyi bilin ki, yaratma da emretme de yalnız O'nundur. Alemlerin Rabbi olan 
Allah 'ın şanı  ne yücedir! " Allah' ın yaratması ve emretmesi h ikmetinden ve ilmin
den sadır olur. Allah' ın h ikmeti ve ilmi yaratma ve emretmenin ortaya çıkmasını 
gerektirir. Yaratma ve emretmenin kaynağı bu iki sıfatın gereğidir. Bu nedenle 
Allah Kitab' ı  indirdiğinden, mülkünden ve rubCıbiyetinden söz edince , bu iki sı
fatını zikreder. Çünkü bu iki sıfat yaratma ve emretmenin kaynağıdır. Allah ' ın 
tüm sıfatları kamildir. Bu nedenle O'nun kelimesi her takdir edilene taalluk eder. 

127 Es-Savô:iku'l-mürsele, 1 ,  1 76. 
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İ lmi de her maluma taalluk eder. Di lemesi her varlığa taalluk eder. İşitmesi ve 
görmesi her görülen ve duyulana taalluk eder. Onun sıfatlarının gereği de budur. 
Onun hikmetinin her yarattığına, takdir ettiğine ,  emir ve nehyine taalluk etmesi 
kaçınılmazdır. Sıfatın kendi özelliği budur. Bu sayılanlardan geri olması ve ayrıl
ması mümkün değildir. Sıfatın O'ndan ayrı ve geri olması da mümkün değildir. 
Bu durum şeytanın yanıltmalarının hepsini iptal etmek için yeterli ve doyurucu 
bir delildir. Bu yanıltmaları iptal etmek için Allah' ın sıfatlarının umumi taallukunu 
ispat etmek yeterlidir. Bu durum sıfatların varlığını gerektirir. Sıfatların varlığı zatı
nı ispat eder. Allah' ın zatını ispat İblis' in aldatmacalarını iptal için yeterlidir. 

Duanın Adabı ve Hükmü 
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55. Rabbin ize yalvara yakara ve gizlice dua edin.  Gerçek şu ki, O, 
haddi aşanları sevmez. 

56. Orası ıslah edilmişken yeryüzünde fesat çıkarmayın.  O'na korka
rak ve umarak dua (ve itaat) edin. Şüphesiz Allah ' ın rahmeti, iyi hareket 
edenlere yakındır. 

Tefsiri: 
Bu iki ayet duanın iki adabını ihtiva etmektedir. İbadet etmek için dua ve bir 

şey istemek için dua. Kur'an' da bazen ibadet için bazen bir şey istemek için dua 
edilmesi istenmiştir. Kur'an'da bunların her birinin gerekli olduğu söylenmiş ve 
ikisi de istenmiştir. 

Bir şey istemek için dua etmek, dua edecek olanın kendi yararına olacak 
şeyleri istemesi ,  kendisine zararlı olacak şeylerin def' ini  istemesidir. Zararı gide
recek ve faydayı getirecek olan gerçek mabuttur. Mabudun fayda ve zarara malik 
olması gereklidir. Bu nedenle Allah kendisinden başkasına, fayda ve zarara malik 
olmayana tapılmasını hoş karşılamaz. Kur' an-ı Kerim'de bu durumu açıklayan 
çok sayıda ayet vardır: 

"Onlar Allah ' ı  bırakıp kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeyecek 
olan şeylere taparlar '' (Yun us, 1 0/1 8) .  

"Allah 'tan başka sana faydası da olmayan zarar da veremeyen şeylere de 
ibadet etme!" (Yunus, 1 011 06) . 

"De ki: "Allah 'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve h içbir zarar vermeye gücü 
yetmeyen şeye ibadet mi ediyorsunuz?" (el-Maide, 5/76) . 
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"Dedi ki: "Peki, Allah 'tan başka size fayda ve zarar veremeyrn şeylere ibadet 
eder misiniz? Yuh size ve sizin Allah 'tan başka taptık/arınıza! Halô aklınızı başını
za almayacak mısınız?" (el-Enbiya, 21 166, 67) .  

"Onlara Jbrahim 'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine: "Neye 
ibadet edersiniz?"  demişti. Onlar: "Bir takım putlara ibadet ederiz ve onlara iba
dete devam eder gideriz" dediler. Dedi ki: ''.!\caba bunlar dua ettiğinizde sizi işitip 
duanızı kabul ederler mi? Yahut size fayda ya da zarar verirler mi?" (eş-Şuara, 
26/69-73) . 

"Onlar O'nu bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış olan 
ve kendi kendilerine bile bir zarar ve fayda veremeyen, öldürmeye, diriltmeye ve 
ölümden sonra tekrar can vermeye gücü yetmeyen ilahlar edindiler" (el-Furkan, 
2513) 

"Halbuki onlar, Allah 'tan başka kendilerine fayda da zarar da veremeyen 
şeylere ibadet ederler" (el-Furkan, 25/55) . 

Allah kendisinden başka tapılan varlıkların fayda ve zararı dokunamaya
cağını, kendileri için de kendilerine tapanlar için hiçbir şey yapamayacaklarını 
belirtmiştir. Bu durum Kur' an· da çok yerde açıkça belirtilmiştir. Mabud olanın 
fayda ve zarara malik olması gerekir. Zira mabuda fayda elde etmek ve zararı 
celp etmek için dua edilir. Bir şey istemek için dua edilir, korku ve ümitle dua edi
lir, ibadet etmek için dua edilir. Her iki tür dua da birbirini gerektirir: İbadet için 
yapılan her dua bir şey istemek için dua edilmesini de gerektirir. Bir şey istemek 
için yapılan her dua ibadet etmek amaçlı duayı da ihtiva eder. 

Cenab-ı Allah ' ın "Kullarım sana Beni sorar/arsa, işte muhakkak Ben pek ya
kın ım. Bana dua ettiğinde dua edenlerin duasına karşı lık verir, kabul ederim. O 
halde onlar da çağrımı  kabul etsinler, Bana iman etsinler. Olur ki doğru yola ula
şırlar" (el-Bakara, 2/1 86) buyurduğu bu ayet her iki çeşit duayı da ihtiva eder. 

Allah' ın dua edene istediğini vereceği söylenmiştir. Bir görüşe göre de Al
lah ibadet eden kimseye karşılık verir. Her iki görüş de birbirine yakındır. Bu, 
bir lafzın iki manada müşterek kullanılması veya hem hakiki hem mecazi anla
mıyla kullanılması değildir. Aksine lafzın her iki emri de ihtiva eden tek hakiki 
manasında kullanılmasıdır. Bunun, akıl eden için faydası büyüktür. 

Kur' an lafızlarından iki veya daha fazla manaya delalet edenlerin çoğu bu 
şekildedir. Bunun bir örneği de "Güneşin (batıya doğru) kaymasından gecenin 
karanlığına kadar namazı dosdoğru kıl" (el-İsra, 1 7178) ayetinde vardır. Ayette 
geçen !J _,J.)kelimesi hem zeval hem gun1b anlamına gelmektedir. Tefsir kitapla
rında her iki mana da nakledilmiştir. Bu, ayetin tefsiri ile ilgili iki görüş olduğu 
anlamında değildir. Aksine söz konusu lafız iki manayı ihfr 'a etmektedir. !J _,.).> 
meyletmek anlamındadır. Güneşin meyletmesinin hem başlangıcı hem de sonu 
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vardır. Başlangıcı zeval, sonu gurCıptur. Bu itibarla lafız her iki manayı da ihtiva 
eder. Ancak bu durum lafzın iki manada müşterek kullanılması veya hakiki ve 
mecazi anlamıyla kullanılması değildir. 

Bunun bir örneği de ,_;..., 1 kelimesinin gece ve ay anlamında tefsiri hakkın
dadır. Bu hususta bir ihtilaf yoktur. Aksine her iki manada birbirine bağlı oldu
ğundan dolayı kelime iki manayı da ihtiva eder. Çünkü ay, gecenin işaretidir. 
Bunun benzerleri çoktur. 

"De ki: "Eğer duanız (ve ibadetin iz) olmasaydı, Rabbimin yanında sizin ne 
değeriniz olurdu? "  (el-Furkan, 25177) ayetinde de benzer bir kullanım vardır. 
"Eğer duanız (ve ibadetiniz) olmasaydı" ifadesi, sizin ona dua etmeniz ve onun 
sizi ibadete çağırması anlamlarına gelir. ikinci manada r5;�.) kelimesinde mastar 
mef'Cıle muzaf olmaktadır. Birinci tefsirde ise mastar faile muzaf olmaktadır. Bu 
görüş daha çok tercih edilmektedir. Bu durumda hem dua hem ibadetin kaste
dilmiş olması açıktır. Yani ,  siz O'na duayı gerektirecek ibadet etmeseniz Rabbi
min yanında ne değeriniz olurdu? Böylece hem dua hem ibadet manaya dahil 
olmuştur. 

"Rabbiniz buyurdu ki: "Bana dua edin, Ben de duanızı kabul edeyim" ( el
Gafir, 40/60) ayeti de aynı şekilde iki manayı ihtiva etmektedir. ibadet kastıyla 
duada bu durum daha açıktır. Bu nedenle ayetin akabinde şöyle denilmiştir: 
"Şüphesiz Bana ibadeti büyüklüklerine yedirmeyenler, yakında hor ve hakir ola
rak Cehennem 'e gireceklerdir. " (el-Gafir, 40/60) .  Bu ayette zikredilen dua keli
mesi böyle tefsir edilmiştir. Süfyan' ın Mansur'dan, (Mansur'un) Zir'den, (Zir' in) 
Nusay' el-Kindi 'den (Nusayr' ın) Numan b. Beşir'den rivayetine göre Hz. Pey
gamber minberde "Dua ibadettir" buyurmuş, daha sonra "Şüphesiz Bana iba
deti büyüklüklerine yedirmeyenler, yakında hor ve hakir olarak Cehennem 'e 
gireceklerdir" ayetini okumuştur. Hadisi Tirmizi rivayet etmiş ve hasen sahih 
olduğunu söylemiştir. 

"Ey insanlar! Bir m isal verildi. Onu iyice dinleyin. Allah 'tan başka kendile
rin i çağırdığınız putların hepsi -bu iş için bir araya toplansalar dahi  -şüphesiz bir 
sinek bile yaratamaz/ar" (el-Hac, 22173) . 

"Onların O'ndan başka taptıkları ancak dişilerdir. Onlar ancak (hakka karşı 
direnen) inatçı bir şeytana tapmış olurlar" (en-Nisa, 411 1 7) .  

"Önceden dua (ibadet) ettikleri şeyler, önlerinden kaybolur. Kaçacak bir 
yerlerin in bulunmadığını da anlarlar" (el-Fussilet, 41/48). 

Müşriklerin putlarına ve ilahlarına yaptıkları dualardan bahseden tüm 
ayetlerde istemek anlamındaki duayı da ihtiva eden ibadet anlamlı dua kas
tedilmiştir. İbadet anlamındaki duada bu durum üç vecihten dolayı daha açık 
gözükmektedir: 
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Birincisi : Müşrikler "Biz bunlara, ancak bizleri Al/ah 'a yaklaştırsın/ar diye 
ibadet ediyoruz " (Zümer, 4313) derler. Böylece bunlara ibadet amacıyla dua et
tiklerini itiraf etmş olurlar. 

İkincisi : Allah Teala bu duayı Kur an' da başka yerlerde de açıklamıştır: 

"Onlara denilir ki: "O sizin Allah 'tan başka ibadet ettikleriniz nerede? Size 
yardım edebiliyor ya da kendilerine yardımları dokunuyor mu?" (eş-Şuara, 
26/92, 93) . 

"Gerçekten siz de Allah 'tan başka taptıklarınız da Cehennem 'in odunusu
nuz. Siz oraya gireceksiniz. " (el-Enbiya, 21 198) . 

"De ki: "Ey kafirler, Ben sizin ibadet etmekte olduklarınıza tapmam " (el
Kafirun, 1 09/1 , 2) . 

Kur'an-ı Kerim'de, onların ilahlarına yaptıkları duanın ibadet anlamında ol
duğunu açıklayan çok sayıda ayet vardır. 

Uçüncüsü: Onlar putlara kendilerini Allah'a yaklaştırmaları için tapıyorlardı .  
İhtiyaçları ve  sıkıntıları olduğu zaman ya da  zorluklarla karşılaştıklarında yalnızca 
Allah 'a  dua eder ve putları terk ederlerdi .  Bununla beraber bazı ihtiyaçlarını 
putlardan istedikleri de olurdu. Bu durumda putlara yaptıkları dua hem ibadet 
amaçlı hem de bir şey istemek amaçlıydı .  

"Öyle ise kafirler hoş görmese de, dini yalnız Allah 'a halis kılanlar olarak 
O'na dua (ue ibadet) edin . "  (el-Gafir, 40/14) ayetinde dua ibadet anlamımda 
kullanılmıştır. Ayetin anlamı şöyledir: Yalnızca Allah'a ibadet edin, ibadette ih
laslı olun, O'nunla beraber başkasına ibadet etmeyin . 

İbrahim'in (a .s) "Doğrusu Rabbim elbette duayı işiten (ue kabul edendir)"  
(İbrahim, 14/39) derken duanın işitilmesinden kastı özel bir işitme yani icabet ve 
kabuldür. Sadece duymak anlamında değildir. Allah zaten her şeyi duyar. 

O takdirde dua sena ve talep ihtiva eder. Allah Teala' nın duyması , kendisi
ne sena edilmesini kabul etmesi ve talepleri karşılamasıdır. O onu da bunu da 
duyar. 

Zekeriyya'nın (a.s) "Rabbim Sana duam sayesinde bedbaht olmadım" (Mer
yem, 1 9/4) derken bir şey istemek amacıyla dua ettiği söylenmiştir. Zekeriyya'nın 
bu duası '' İsteklerimi karşılaman ve bana yardım etmene alıştım . Beni red ve 
mahrum ederek bedbaht etmedin" anlamındadır. Bu duada Allah'ın önceki du
alara icabet etmesi ve ihsan etmesi i le tevessülde bulunulmuştur. Hikaye edildi
ğine göre, adamın biri diğerine: "Ben bir zamanlar senin yardım ettiğin kişiyim" 
demiş, bunun üzerine adam da "Bize bizim aracılığımızla gelen hoş geldi" diye
rek onun ihtiyacını karşılamıştı. Bu durum ayette de açıktır. 
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Zekeriya (a .s )  duasında /,llah ' tan çocuk istemeden önce bu sözlerle teves
sülde bulunmuştur. Duasına icabet edip ihtiyacını karşılamada kendisine daha 
önce olduğu gib i yakın olmasını istemiştir. 

"De ki: "[ster Allah diye (dua edip) çağırın; ister Rahman diye çağırın .  Han
gisi ile çağırırsanız çağırın, esasen en güzel isimler O'nundur. " (el-Isra, 1 7/1 1 0) .  
Bu meşhur bir duadır. İstemek amaçlıdır. Ayetin nüzul sebebi Hz . Peygamber' in 
Allah' a  bazen "Ya Allah" ,  bazen "Ya Rahman" diyerek dua etmesi ve cahil müş
riklerin O'nun iki ilaha taptığını zannetmesiydi. Bu durum karşısında Allah bu 
ayeti indirmişti. İbn Abbas şöyle diyor: Müşrikler Hz. Peygamber' in secdede "Ya 
Rahman, Ya Rahim" dediğini duydular ve "Şu tek ilaha taptığını sandığımız 
adam meğer iki ilaha tapıyormuş" dediler. Bunun üzerine Allah "De ki: "İster 
Allah diye (dua edip) çağırın; ister Rahman diye çağırın" ayetini indirdi .  

Bu ayette duanın isim vermek anlamında olduğu da söylenmiştir. "Oğluma 
Said ismini verdim",  "onu Abdullah ismiyle çağırıyorum" cümlelerinde olduğu 
gibi .  Bu durumda ayetin manası şöyle olmaktadır: Rabbinizi Allah diye çağırın 
veya Rahman diye çağırın. Böylece ayette zikredilen dua kelimesi isimlendir
mek (çağırmak/seslenmek) anlamında olmaktadır. Zemahşeri' nin görüşü budur. 128 
Onu bu anlamı vermeye sevk eden , ayette yer alan "Hangisi ile çağırırsanız 
çağırın, esasen en güzel isimler O'nundur" ifadesidir. İsimlerin çok olduğu kaste
dilmiştir. Ayetteki 01 edatı isimlerin çokluğuna işaret etmek içindir, )ı anlamında 
değildir. Mana şöyle olmaktadır: Allah' ın isimlerinden hangisi ile O'nu çağırır
sanız çağırın .  İster Allah deyin, ister Rahman deyin . Güzel isimler O' nundur. .J 
kelimesini zamiri müsemmaya döner. Bu durum ayette yer alan dua kelimesine 
çağırma anlamı verilmesini sağlar. 

Zemahşeri' nin söyledikleri, ayette dua kelimesine verilen mananın gerekle
rindendir. Ayette dua ile sadece çağırmak manası kastedilmemiştir. Bilakis dua
nın Kur'an'da bilinen manası kastedilmiştir. O da istemek ve sena etmektir. An
cak aynı zamanda çağırmak/isimlendirmek anlamını da ihtiva eder. Kastedilen, 
"çağırmak" manasından ibaret değildir. Çağırmak manasını da ihtiva edecek şe
kilde ibadet ve talep manaları da kastedilmiştir. Dua ve sena esnasında Allah' ın 
nasıl isimlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Bu manaya göre dua etmek kelimesinde çağırmak/isimlendirmek anlamının 
bulunduğu doğrudur. Bu durumda mana "Dua, sena ve isteklerinizde nasıl çağı
rır ve adlandırırsanız" olmaktadır. 

"Şüphesiz ki biz, önceden O'na ibadet ediyorduk. Gerçekten O, euet O çok 
ihsan edendir, çok merhamet edendir. " (et-Tur, 52!28) . 

128 El-Keşşaf, ! ! ,  378. 
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Bu ayette zikredilen dua kelimesi korku ve ümit içinde bir şeyler isteyerek 
ibadet etmektir. Ayetin manası "Biz daha önce O'na ihlasla ibadet ediyorduk" 
şeklindedir. Bu nedenle semum azabından korunmuşlardı .  Azaptan kurtulma 
nedenleri sadece kendilerini kurtarandan bir şeyler istemeleri değildir. Göklerde 
ve yerde olan tüm varlıklar Allah'tan bir şeyler isterler. Kurtuluşa ermek ise ancak 
ihlaslı ibadetle olur, sadece bir şeyler istemek amacıyla dua etmekle deği l .  

Ashab-ı Kehf gençleri "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz 
O'ndan başkasını ilah diye çağırmayız" (el-Kehf, 18/14) demişler, Allah' tan baş
kasına ibadet etmeyeceklerini belirtmişlerdi. 

"O en güzel yaratanı, sizin ve önceki atalarınızın Rabbi Allah 'ı bırakıp Ba 'l 'e 
mi dua (ve ibadet) edersiniz?" (es-Saffôt, 371125, 126) ayetinde dua kelime
si ibadet anlamında kullanılmıştır. "Ve onlara: "Ortakların ızı çağırın" denilecek. 
Bunun üzerine onları çağırırlar da, kendilerine cevap vermezler. Üstelik azabı da 
görürler. Keşke h idayet bulmuş olsalardı. " (el-Kasa, 28/64) ayetinde ise istemek/ 
çağırmak anlamında dua vardır. Allah kıyamet gününde bu kimselere kendisine 
ortak koştukları varlıkların dualarına icabet etmediğini göstererek onları kahreder 
ve alçaltır. Bu ayette dua kelimesi ibadet anlamında değildir. "O gün buyurur ki: 
"Bana ortak olduklarını zannettiklerinizi çağırın. " Onlar da onları çağıracaklar. 
Fakat bunlar kendilerinin çağrılarına olumlu karşılık vermeyeceklerdir. " ( el-Kehf, 
18/52) ayetinde de dua kelimesi aynı şekilde çağrı anlamında kullanılmıştır. 

Bu kullanım şekli namaz kelimesi için de geçerlidir. Bu kelime sözlük anla
mından türetilmiş, şer' i bir manada ibadet anlamında kullanılmaya başlanmıştır. 
Zira sözlük anlamı ile terim anlamı arasında lugavi bir ilişki vardır. Bir diğer gö
rüşe göre, kelime sözlük anlamıyla kullanılmaya devam etmiş ancak bu anlama 
bazı şer' i rükünler eklenmiştir. 

Bizim kanaatimize göre böyle değerlendirmelere gerek yoktur. Çünkü na
maz kılan kişi namazın başından sonuna kadar ister sena ve ibadet ister bir şey 
istemek an-açlı olsun Her ha.ide dua etmektedir. Namaz hiçbir şekilde duadan 
farklı bir şey değildir. 

Bu durumda "Rabbin ize yalvara yakara ve gizlice dua edin · (e l-A'ra.f, 7/55 ) 
ayeti duanın her iki anlamım da ihtiva etmektedir. Ancak bir şey istemek ama
cıyla edilen dua ibadet amaçlı duayı da ihtiva eder. Bu nedenle duanın gizli ve 
sessiz yapılması istenmektedir. Hasarı- ı  Basri, gizli ve aleni yapılan dua arasında. 
yetmiş kat fark olduğunu belirtmi�tir. Bu n2denle Müslümanlar sesleri duyulma
yacak şekilde dua etmeye çalışırlar. Dua onlar ile Rableri arasında gizlidir. Bu 
nedenle Allah Teala "Rabbinize yalvara yakara ue gizlice c:�ıa edin" buyurmuş 
yaptığından razı olduğu salih bir kulu hakkında. "Hani o, Rabbine gizlice n iyaz 
edip yalvardığında" (Meryem, 19/3) buyurmuştur. 

Duanın gizlice yapılmasında. çok sayıda fayda. vardır: 



r 
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Birincisi: Bu büyük bir imandır. Dua eden gizli ettiği duada dahi sesinin Al
lah tarafından duyulduğunu bilmektedir. Allah' ın sadece açıktan yapılan duayı 
işiteceği ve gizli yapılan duayı işitmeyeceğini söyleyen kimse gibi olmamaktadır. 

İkincisi : Gizlice yapılan dua edep ve tazim yönünden daha üstündür. Bu ne
denle hükümdarlara da yüksek sesle hitap edilmez ve bir şey istenmez. Onların 
yanında ses alçaltılır. Duyabilecekleri kadar bir ses tonuyla unlarla konuşulur. 
Hükümdarlar yanlarında sesini yükselten kişinin bu davranışına kızarlar. Allah 
Teala için de aynı durum söz konusudur. Allah gizlice yapılan duayı duyuyor ise 
edebe uygun olan O'nun yanında sesi alçaltmaktır. 

Üçüncüsü: Gizlice dua etmek duanın ruhu, özü ve gayesi olan huşu ve yal
varmada daha tesirlidir. Yalvaran,  zavallı ve huşu içinde olan biri, kalbi kırık, 
boynu bükük ve sesi kısık bir miskin ve zelil gibidir. Zilleti , zavallılığı, kırıklığı ve 
boyun büküklüğü diline de tesir etmiş sesi çıkmaz olmuştur. Kalbi yalvarıp ya
kararak ister. Yalvarıp yakarışının ,  miskinliğinin tesiriyle sessizdir. Bu hal yüksek 
sesle yapılan bir duada asla yer bulamaz. 

Dördüncüsü: G izli dua daha ihlaslıdır. 

Beşincis i :  Kalbi Allah'a  daha iyi vermeyi sağlar. Sesi yükseltmek kalbin da
ğılıp parçalanmasına neden olur. Sesi alçalttıkça daha çok hamd etmiş istek ve 
niyetini dua ettiği Allah'a daha iyi iletmiş olur. 

Altıncısı: Alçak sesle dua etmek Allah ' a  yakınlığa, yakınlaşmaya, Allah'a  en 
çok yaklaştıran huzur içinde olarak istemeye delalet eder. Kul, yakının yakınına 
yalvarması gibi Allah'tan ister. Uzaktaki b irine seslenir gibi değil. Bu nedenle 
Allah Teala kulu Zekeriya'yı: "Hani o, Rabbine gizlice n iyaz edip yalvardığında ' 
(Meryem, 1 9/2 ) ayetiyle övmüştür. Kalp Allah 'a  yakınlığını ,  Allah ' ın kendisine 
herkesten daha yakın olduğunu her hissettiğinde ve tasavvur ettiğinde duasını 
elinden geldiğince gizli yapar. Sesini yükseltmeye ihtiyaç duymaz. Hatta bunu 
hoş karşılamaz. İnsan yanında oturduğu ve yavaş sesle konuşunca sesini duya
bilecek birine karşı sesini yükseltmekten utanır ve çekinirse Allah Teala'ya karşı 
da sesini yükseltmemelidir. Sahih bir rivayete göre, Hz. Peygamber de -sallallahu 

aleyhi vesellem- ashap bir sefer esnasında yüksek sesle tekbir getirince onlara şöyle 
demiştir: "Durun bakalım, siz sağır ya da gaipte olan birine seslenmiyorsunuz. 
Siz her şeyi işiten ve size şah damarınızdan yakın olana dua ediyorsunuz . . , 1 29 

Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Kullarım sana Beni sorarlarsa, işte muhak
kak Ben pek yakın ım.  Bana dua ettiğinde dua edenlerin duasına karşılık verir. 
kabul ederim " (el-Bakara, 211 86) . Bu ayetin nüzul sebebi ashabın peygambere : 
"Ya Resulullah , Allah bize yakın ise ona sessizce yalvaralım. Uzak ise seslene-

129 Buhi'ıri, bu hadisi birkaç yerde rivayet etmiştir. Cihad ve Siyer bunlardan bazılarıdır. Tekbir 
getirirken sesi yükseltmenin mekruh olması babı, (\/l/15 7 ) .  
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!im" diye sormalarıdır. Ayet bu soru üzerine nazil olmuştur: "Kullarım sana Beni 
sorarlarsa, işte muhakkak Ben pek yakınım . Bana dua ettiğinde dua edenlerin 
duasına karşılık verir. kabul ederim . '' 130 

Bu ayet ile ashaba dua ederken sessizce yalvarmak gerektiği, yüksek ses
le bağırarak dua edilmemesi gerektiği öğretilmiştir. Onlar soru sorunca Rableri 
kendisine yüksek sesle seslenilmesine ihtiyaç duymadığı, kullarına yakın olduğu 
cevabını vermiştir. Kul uzaktaki birine seslenir gibi değil, yakındaki birine yalvarır 
gibi dua etmelidir. 

Bu yakınlık dua edenden kaynaklanan özel bir yakınlıktır. Herkese ait genel 
bir yakınlık değildir. Allah kendisine dua ve ibadet edene yakınlığıdır. "Kulun, 
Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. '' 131 Bu yakınlık yönelme ve duaya ica
bet etmeden daha özel bir yakınl ıktır. Kelamcıların çoğu başka bir yakınlık tespit 
edememişlerdir. Bu, dua ve ibadet edenden kaynaklanan bir yakınlıktır. Nitekim 
Hz . Peygamber Cenab-ı Allah' tan şöyle rivayet etmiştir: "Bana bir karış yaklaşa
na Ben bir zira' yaklaşırım . Bana bir zira' yaklaşana Ben bir kulaç yaklaşırım . '' 132 
Bu, Allah ' ın kuluna yakınlığıdır. Kendisine dua edene ve kendisinden bir şey 
isteyene yakınlığı ise şu ayette buyurduğu gibidir: "Kullarım sona Beni sorar/� 
sa, işte muhakkak Ben pek yakınım. Bana duo ettiğinde duo edenlerin duasına 
karşılık verir, kabul ederim. " 

"Robbinize yalvara yakara ve gizlice duo edin' ' ayetinde bu yakınlık işaret 
edilmekte ve bildiri lmektedir. Allah ' ın kendisini sevene yakınlığı ise bir başka 
nevi , bir başka yapı ve bir başka haldir. Bu durumu biz et-Tuhfetu 'l-Mekkiyye 
kitabında ele aldık. Bu durum hakiki manada asla kalpte gerçekleşemez. Ancak 
kul, sevgisinin kuvveti ve zayıflığı nispetinde bu yakınlığı doğrular. Sen bu mu
habbetten söz ederken asla peygamberin tarifinden farklı bir tarif yapma. Kal
bine bu muhabbetin mana ve muradından başka bir şeyin girmesinden sakın. 
Aksi takdirde muhabbeti elde ettikten sonra bile ayağın kayabilir İnsanlar bu 
inceliği ayırd edemediler ve yanlış ifadeler kullandılar. Çeşitli şatahatlere düş
tüler. Allah'tan uzak olanlar bunlarla karşı karşıya geldiler. Kulun Rabbine mu
habbetini tümüyle inkar eder duruma geldiler ve kulun Allah'a  olan yakınlığını 
sadece sevap elde etmeye indirgediler ve Allah' ın o kul nezdinde sadece yakın 
bir sevgili olduğunu ileri sürdüler. Bu gibi kimselerin görüşlerini reddetmek ama
cıyla Kitôbu 't-tuhfe 'de yüzden fazla yoldan bahsettik. 

Burada amaç sadece ilgili ayetten söz etmektir. 

130 Taberi rivayet etmiştir. ( i l i .  480) .  Ahmed Şakir bu rivayetin çok zayıf olduğunu belirtmiştir. 
( i l ! .  481 )  Ayrıca bk. İbn Kesir, Tefsir. !. 224. 

131  Müslim. Salat, Rukil. ve  secdede söylenecekler babı ( i l .  1 20) ; Ebu Davud . Salat, ( i l i ,  1281;  
Nesfü. Salat, ( l l .  226) 

132 Buhari, Tevhid, (Xll l ,  395 ) :  Müslim, Zikir, (V, 587 ) .  
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Yedincisi :  Gizlice dua etmek duada ve istekte devamlılığı kolaylaştırır. Çünkü 
bu yolla dua ederken di l  bıkmaz, azalar yorulamaz. Ancak yüksek sesle dua edi
lince insan diline teslim olur, kuwetten düşer. Sesini yükselterek okuyan kimse 
de böyledir. Okumaya uzun süre devam edemez. Ancak sesini alçaltan böyle 
değildir. 

Sekizincisi :  Duayı gizlice yapmak duanın kesintiye uğramasını, duada şaşır
mayı ve zayıflığı uzaklaştırır. Dua eden kişi duasını gizlerse herhangi biri onun 
ne dediğini anlamaz, böylece şaşırıp yanılmaz. Ancak sesini yükseltirse cin ve 
insanlardan şerli ve kötü tabiatlılar onu yanıltır, şaşırtır. Ona engel olur, karşı 
çıkarlar. Böyle bir durum olmasa da bunların etrafta olması insanın himmetini 
azaltır, duanın etkisini zayıflatır. Tecrübe eden herkes bu durumu bilir. Duasını 
sessiz ve gizli yapan kötü etkenlerden korunur. 

Dokuzuncusu : Nimetlerin en büyüğü Allah'a  yönelmek, ibadet etmek, ken
dini O'na vermektir. Az veya çok her nimeti kıymetinden dolayı kıskanan olur. 
Ancak bundan büyük nimet yoktur. En büyük kıskançlık da kendini vererek 
Allah'a dua etmeyendir. Kıskanılan kişinin, sahip olduğu nimeti kıskanandan 
saklaması ve açığa çıkarmaması en güvenli yoldur. Yakup, Yusuf'a  şöyle demiş
ti: "Oğulcağızım, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. 
Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır" (Yusuf, 12/5) . Kalbini, tüm azala
rını ve kendini Allah'a vermiş pek çok kişi bu hallerini anlatınca ve başkalarına 
bildirince bu nimet başkaları tarafından elinden çekilip alınmış, kişi avuçlarını 
ovuşturmaya başlamıştır. Bu nedenle arifler ve şeyhler Allah ile aradaki sırların 
saklanması gerektiğini, başkalarının bu sırlara muttali olmaması gerektiğini tav
siye etmişler ve bu hususları son derece gizli tutmuşlardır. Bu konuda şöyle bir 
şiir söylemişlerdir: 

Sırlarını açıklaması istenince sırrını açıklamaya çalışana 
Yaşadığı sırları gizlemede güvence vermezler 
Sonra da onu kendilerinden uzaklaştırırlar 
Artık bir daha onlara yaklaşamaz 
Dostluk ve yakınlığın yerini yaln ızlik alır 
Ona kendi sırlarından da hiçbir şey anlatmazlar 
Onların bu halinde sevgi ve yakınlık yoktur 
İnsanlar en çok Allah ile yaşadıklarını ,  Allah'ın onlara bahşettiği sevgi ve 

yakınlığı özellikle müptedi ve saliklerden gizli tutmalıdırlar. Bu kimselerden 
biri imkan bulsa, güçlense, kökleri sabit dalları göklerde olan bu güzel ağaç 
rüzgarlardan korkmayacak şekilde kalbinde sağlamlaşsa bu kişi halini ve Allah 
ile ilişkisini kendisine tabi olunsun ve uyulsun diye açıklamaya aldırış etmez . Bu 
durum ehlinin bileceği faydası büyük bir alandır. 
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Gizlenmesi emredilen dua talep, sena, muhabbet ve Allah'a yönelmeyi ihti
va ediyorsa bu kıskananların gözünden gizlenmesi ve örtülmesi en çok gereken 
büyük bir hazinedir. Bu, kıymetli ve faydalı bir sermayedir. 

Onuncusu : Dua, dua edileni anarak O'ndan bir şey istemek, O'nu isim ve 
sıfatlarıyla övmektir. Bu bir zikirden fazladır. Zikir de talep ihtiva ettiğin/en dolayı 
dua diye adlandırılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber "En faziletli dua Alfah 'a hamd 
etmektir" 133 buyurmuştur. Hamd, sena olduğu halde bu hadiste dua olarak ad
landırılmıştır. Çünkü hamd sevgi ve sena ihtiva eder. Sevgi sevilenden istenecek 
en üstün şeydir. Hamd eden sevdiği için ister. Rabbinden ihtiyacını isteyen ol
maktan ziyade rabbine dua eden olarak adlandırılmaya layıktır. 

Bu durumu düşün. Düşünmen halinde şu söze ihtiyacın kalmaz: Zikreden 
kimse, dileğini açıklamasa da, isteklerine yaklaşmış olur. Zira o kişi zikrin kapsa
mında olan şeyler için dua etmiş olmaktadır. Ümeyye b. Ebi's-salt bir methiye
sinde şöyle demiştir: 

İhtiyacımı söyleyeyim mi? 
Yoksa senden haya duymak bana yeter mi? 
Senin ahlakın hayadır 
Bir kişi bir gün Sen' i övse 
Karşılaşacağı övgüler ona yeter 

Bahsettiğimiz şekilde, hamd ve sena en büyük talebi barındırır. O da sevgiyi 
talep etmektir. Hakiki dua budur. Hatta diğer taleplere göre dua olarak adlandı
rılmaya en layık olandır. 

Dua ve zikrin her biri diğerini de içinde barındırır. Allah Teala "Rabbini için
den yalvararak ve (azabından) korkarak yüksek olmayan bir  sesle sabah akşam 
an ve gafillerden olma" (el-A'raf, 7/205) buyurmuştur. Allah, peygamberine de 
kendisini gizlice anmasını emretmiştir. Mücahid ve İbn Cüreyc şöyle demekte
dir: Allah peygamberine kendisini yalvararak, içinden, sesini yükseltmeden ve 
bağırmadan anmasını emretti. Ebu Musa şöyle demektedir: Bir seferde Hz. 
Peygamber'le birlikteydik. Tekbir getirirken seslerimiz yükselmişti . Bunun üzeri
ne bize şöyle dedi: "Ey insanlar, durun bakalım, siz sağır ya da gaipte olan birine 
seslenmiyorsunuz. Siz her şeyi işiten ve size şah damarınızdan yakın olana dua 
ediyorsunuz ."  134 

Şu zikir ayetinde : "Rabbini içinden yalvararak ve (azabından) korkarak 
yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an ve gafillerden olma" (el-A'rôf, 7/205) 

1 33 Tirmizi, Daavat (V, 431 ) . Ibn Mace, Edeb. ( l l .  3 19) . El-Elbani bu hadisin hasen olduğunu 
söylemiştir. 

134 Buhari , bu hadisi  birkaç yerde ri1J.ayet etnıi�tir. Cihad v e  Si',ıer bunlardan bazılarıdır. Tekbir 
getirirken sesi yükseltmenin mekruh olması babı .  (Vi 15·7 ;  
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denilmiş, şu dua ayetinde de "Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin" 
(el-A'raf, 7/55) denilmiştir. Her ikisinde de yalvarıp yakarmaktan bahsedilmiş
tir. Yalvarmak, boyun bükmek, kırılmak ve ezilmektir. Zikir ve duanın ruhu da 
budur. Daha önce bahsettiğimiz hikmetlerden ötürü duanın gizli yapılması isten
miştir. Zikredenin korku içinde olması gerektiğinden dolayı zikrin de gizli olması 
istenmiştir. Çünkü zikir sevgi gerektirir ve kesin olarak sevgiyi arttırır. Kim Allah' ı 
daha çok zikrederse O'na duyduğu sevgi artar. Sevgi korku ile beraber olmadık
ça sahibine yarar sağlamaz aksine zarar verir. Seven kişi sevgisine güvenir ve 
yayılır. Pek çok gururlu ve cahil kimse sevgiye güvenerek vazifelerinden kaçınır. 
İbadetin maksadının kalbin ibadeti, Allah'a yönelmek, yakın olmak ve O'nu sev
mek olduğunu söylerler. Maksat hasıl olursa vesile ile uğraşmanın batıl olacağını 
iddia ederler. Bir adam bana bu fikirde olup da Cuma namazını terk eden yakın 
bir arkadaşından söz etti. Arkadaşı ona: "Fakihler, malına zarar gelmesinden 
endişelenen kimse için cumanın farziyetinin sakıt olacağını söylemiyorlar mı?" 
diye sormuş, olumlu cevap alınca da şöyle demiş: "Müridin kalbi on dirhem 
kaybetmekten daha kıymetlidir. Cuma'ya giderse kalbi zayi olur. Kalbini koru
mak istemesi cumanın farziyetini kaldırır" . Adam ona şu cevabı vermiş: "Bu bir 
aldanmadır. Ona vacip olan Allah ' ın emrini yerine getirerek kalbini korumaktır. 
Arif ve mürebbi olan şeyh, müridine Allah' ın emrini yerine getirmesini ve kalbini 
korumaya özen göstermesini emreder. " 

Bu büyük aldanmayı bir düşün. Bu aldanmadan dolayı bu kimseler İslam' dan 
çıktılar. Bu yola giren herkes yılanın kabuğundan sıyrılıp çıkması gibi İslam' dan 
çıkar. Kendisini havastan zanneder. Bu durumun sebebi ise Allah sevgisi ile kor
kusunun bir arada olmamasıdır. Seleften biri şöyle demiştir: Allah'a sadece sev
gisinden dolayı ibadet eden Zındıktır. Sadece korku ile ibadet eden Harılridir. 
Allah 'a  sadece ümit ile ibadet eden Mürciidir. Allah 'a  sevgi, korku ve ümitle iba
det eden mümindir. Allah bu üç vasfı birlikte zikretmiştir: "Onların o tapındıkları 
da Rab/erine hangisi daha yakın olacak diye yol ararlar. O'nun rahmetini umar, 
azabından korkarlar. Çünkü Rabbin in azabı gerçekten sakını lmaya değer. " (el
İsra, 1 7/57) . Vesile (yol) aramak Allah 'a  yakınlaştıran sevgidir. Bunun akabinde 
ümit ve korku zikredilmiştir. Bu yol Allah' ın kullarının ve velilerinin yoludur. 

Allah'a sadece sevgi ile ibadet eden haramları helal görmeye meyleder. Se
ven kimseye günahın zarar vermeyeceğini düşünı:.' r. Hatta bu kimselerden biri 
bir kitap yazmış ve bu kitapta şu uydurma rivayete yer vermiştir: "Allah bir kulu 
sevdi mi günahlar o kula zarar vermez . "  Bu, İslam'a  tamamen aykırı ve kesinlikle 
yalan bir rivayettir. Zehir nasıl bedene zarar veriyorsa günahlar da herkese zarar 
verir. Yukarıdaki söz şeyhlerden nakledilen sahih bir söz olsa da durum böyledir. 
Allah muhafaza, Hz . Peygamber' den bu hususta hiçbir şey nakledilmemiştir. Kul ,  
Allah'ı severse bu  sevgi günahta ısrar etmesine müsaade etmez. Çünkü günah
ta ısrar Allah sevgisiyle bir arada bulunamaz. Günahta ısrar etmese, nasuh bir 
tövbe etse bu tövbe günahın izini siler böylece günah kendisine zarar vermemiş 
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olur. Her günah işlediğinde tövbe eder ve Allah ' a  yönelirse günahın izi ve zararı 
ortadan kalkar. Sahih olan mana budur. 

Sevgi ve zikrin korku ile bir arada olmaması fesada sürükler. Ancak sevgi ile 
korku bir arada olunca insanı doğru yolda tutar, yoldan sapsa dahi tekrar geri 
getirir. Korku insanın bineğine vurduğu kamçı gibidir. Onu yolda tutar, yoluna 
güzelce devam etmesini ve yoldan çıkmamasını sağlar. Sevgi ise onu yolda ilerle
ten rehber ve yulardır. Bineğin ardında asa ve kamçı olmasa yol kenarına gelince 
düzgün ilerlemeyi bırakır, yoldan çıkar ve kaybolur. İnsan da Allah ' ın sınırlarını 
ve haramlarını gözetmese aynı duruma düşer. 

Allah'a ulaşanlar korku, ümit ve sevgiyle ulaşırlar. Kalp bu üç unsuru kaybe
derse fesada düşer ve bir daha asla iyileşme ümidi kalmaz. Bu üç unsurdan biri 
zayıflarsa o oranda iman da zayıflar. 

Duayı gizlilikle, zikri ise korku ile bir arada ele alan, duanın gizlilikle, zikrin 
korku ile bir arada olmasının delaletine de yer veren Kur'an' ın hikmet ve sırla
rını düşün. Allah Teala: "Rabbini içinden yalvararak ve (azabından) korkarak 
an" (el-A'raf, 7/205) buyurmuş, aynca gizlilik kelimesini zikretmemiştir. Dua ile 
ilgili olarak da "O'na korkarak ve umarak dua (ve itaat) edin" ( el-A'raf, 7/56) 
buyurmuştur. Birinci ayette "yalvara yakara ve gizlice dua edin" demeye ihtiyaç 
duymamıştır. Böylece iki ayette korku, gizlilik ve yalvarmayı en güzel şekilde 
sıralanmış ve en mükemmel biçimde bunlara delalet etmiştir. 

Dua ayetinde ümit ile dua edilmesi istenmiştir. Çünkü dua ümit üzerine 
kuruludur. Dua eden kişi istek ve arzularına kavuşma ümidi taşımadığı sürec � 
istemeye yanaşmaz. Elde edileceğine dair ümit beslenmeyen bir şeyi istemek 
imkansızdır. 

Zikir ayetinde korkudan bahsedilmesi korkanın Allah'a ihtiyacının fazla 
olmasındandır. Her ayette korku ve ümit kelimelerinden en uygun ve yerinde 
olanlar zikredilmiştir. Kelamını kalplere şifa, müminlere hidayet ve rahmet olarak 
indiren Allah' ın şanı ne yücedir. 

"Gerçek şu ki, O, haddi aşanları sevmez" (el-A'rôf, 7155) 

Allah ' ın duada haddi aşanları sevmemesi, bir görüşe göre, peygamberlerin 
makamları gibi layığı olmayan şeyleri istemektir. Ebu Davud Sünen' de Hammad 
b. Ebi Seleme'nin Said el-Ceriri'den (Said' in) Ebü Nuame'den (onun) Abdullah 
b. Mugaffel 'den rivayetine göre Abdullah, oğlunun şöyle dediğini duymuştur: 
"Allah ' ım Cennet 'e girdiğimde senden Cennet' in sağındaki beyaz köşkü istiyo
rum" Bunun üzerine oğluna şöyle demiştir: "Evladım,  Allah'tan Cennet' i iste ve 
Cehennem'den O'na sığın. Ben peygamberin şöyle dediğini duydum: Bu Urn 
metin içinde temizlik ve  dua konusunda haddi aşanlar olacakt;r. " 135 

135 Ahmed b. Hanbel, Müsned, !V. 87; Ebu Davud, Taharet (! ,  1 69) ;  İbn Mace, Dua ( i i ,  331 ) .  
El-Elbani hadisin isnadının sahih olduğunu söylemiştir. (el-İrva, ! ,  1 7 1 . )  
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Bu durumda dua konusunda haddi aşmak haram işlemede yardım istemek 
gibi istenmesi caiz olmayan şeyleri istemektir. Ya da Kıyamete kadar yaşamayı, 
yeme içme gibi insani gereksinimlere ihtiyaç duymamayı, gaibe muttali olmayı, 
kendisini masumlardan eylemesini, eşi olmadan kendisine bir çocuk vermesini 
istemek gibi Allah' ın yapmayacağı şeyler için dua etmektir. Bütün bunlar had
di aşmış isteklerdir. Allah'ın hikmetine, şeriatına ve emirlerine aykırı olan veya 
O'nun bildirdiklerine muhalefet ihtiva eden dualarda ölçünün dışına çıkılmıştır. 
Allah böyle duaları ve bu duaları yapanları sevmez. 

Duada haddi aşmak, sesi yükseltmek anlamında da tefsir edilmiştir. İbn Cü
reyc şöyle demektedir: Duada sesi yükseltmek, bağırıp çağırmak haddi aşmaktır. 

Ayet bu tefsirlerin hepsinden daha umumi bir mana ihtiva etmektedir. Du
ada haddi aşmak kastediliyorsa bu anlama gelen her şey ayetin kapsamındadır. 
Allah, ister dua, ister başka şey olsun, hiçbir şeyde haddi aşanları sevmez. Nite
kim "Şüphesiz ki Allah, aşırı gidenleri sevmez" (el-Bakara, 2/190) buyurmuştur. 

Allah kendisine dua ve ibadet edilmesini emretmiş ve aşırılığa gidenleri sev
mediğini bildirmiştir. Aşırılığa gidenler O'na başkasını ortak koşarak dua eden
lerdir. Bunlar aşırılığın en fazlasını yapmaktadırlar. Aşırılığın en büyüğü şirktir. 
Şirk, ibadeti yapılması gerekenden başkasına yapmaktır. Bu taşkınlık Allah ' ın 
"Gerçek şu ki, O, haddi aşanları sevmez" (el-A'raf, 7/55) ayetin in kapsamına 
girmektedir. 

Aşırılığın bir çeşidi de küstahça, yalvarmadan, Allah katındakilere ihtiyacı 
yokmuşçasına, Rabbine karşı cüretkarca dua etmektir. Bu hal duada en büyük 
aşırılık örneklerinden biridir. Oysa dua her haliyle ezilmek, yalvarmak, muhtaç 
ve zavallı olmayı gerektirir. Korkarak, yalvararak ve ezilerek dua etmeyen haddi 
aşmıştır. 

Aşırılığın bir çeşidi de Allah' ın dinine uygun olmayan şekilde O'na ibadet et
mek, O'nun kendisini sena ettiğinden ve izin verdiğinden farklı olarak O'na sena 
etmektir. Sena ve ibadet amaçlı duada aşırılık böyledir ve talep ve istek amaçlı 
duadaki aşırılığa benzemektedir. 

Bu durumda ayet iki hususa delalet etmektedir: 

Birincisi: Yalvararak ve gizlice dua etmek, Allah Teala tarafından sevilmeyi 
ve O'nun rızasını kazanmayı sağlar. 

İkincisi: Aşırılığa gitmek Allah katında mekruhtur. Allah' ı gazaplandırır ve 
öfkelendirir. Ayette Allah' ın sevdiği ve hoş bulduğu şey emreaılmiş, O'nun kızıp 
öfkelendiği şeyden en etkili kınama ve yasaklama yolları ile sakındırılmıştır. Bu 
da, Allah ' ın böyle yapanı sevmediği , Allah' ın sevmediği kimsenin h içbir hayra 
erişemeyeceğidir. 
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"O'na korkarak ve umarak dua (ve itaat) edin" denildikten sonra "Gerçek şu 
ki, O, haddi aşanları sevmez" denilmesi Allah'a korkarak ve umarak dua etmeyen
lerin haddi aşanlardan olduğuna ve onları sevmeyeceğine delalet etmektedir. 

Ayet insanları iki kısma ayırmaktadır: Allah' a korku ve ümitle dua edenler ve 
bunu terk ederek haddi aşanlar. 

"Orası ıslah edilmişken yeryüzünde fesat çıkarmayın" (el-A'rôf, 7156) . 

Müfessirlerin çoğu bu ayete, yeryüzünde Allah'a isyan ve Allah'tan başkasına 
itaate çağırmak suretiyle fesat çıkarmayın, anlamı vermişlerdir. Allah peygamber
ler göndererek, şeriatı beyan ederek ve Allah'a itaate çağırarak yeryüzünü ıslah 
etmişti . Allah'tan başkasına ibadet ve dua etmek, O'na şirk koşmak yeryüzünde 
ortaya çıkan en büyük fesattır. Hatta yeryüzünün fesat bulması hakikatte Allah'a 
şirk koşmak ve emrine muhalefetten kaynaklanır. Allah Teala "insanların kendi 
elleri ile kazandıklarından ötürü karada ve denizde fesat baş gösterdi" ( er-Rum, 
30/41 ) buyurmuştur. 

Atiyye bu ayetle ilgili olarak şöyle demiştir: Yeryüzünde isyankarlık yapma
yın. Allah yağmuru tutar, sizin isyankarlığınız sebebiyle ekinleriniz helak olur. 

Seleften bir başka ilim adamı da şöyle demiştir: Yağmur yağmayınca hay
vanlar asi insanlara lanet eder ve "Ey Rabbimiz, onlara lanet et, onlar yüzünden 
yeryüzü kurudu, yağmur yağmadı" derler. 

Şirk ve Allah'tan başkasına dua etmek, O'ndan başka mabut edinmek, pey
gamberden başkasına tabi olup itaat etmek: İşte bunlar yeryüzünde en büyük 
fesattır. Bu durumda insanlar sadece Allah' ı  mabut edininceye, bir başkasına de
ğil peygambere itaat edinceye kadar yeryüzü ıslah olmaz. Peygamberden başka, 
ancak peygambere itaat edilmesini emreden biri ise itaat edilir. Ancak peygam
bere isyanı, onun şeriatına muhalefeti emrederse böyle biri dinlenmez ve ona 
itaat edilmez. Allah yeryüzünü peygamberi ve dini sayesinde tevhidi emrederek 
ıslah etmiştir. Kendisine ortak koşularak ve peygamberine muhalefet edilerek 
yeryüzünün ifsat edilmesini yasaklamıştır. 

Dünyadaki olayları düşünen herkes yeryüzünün ıslahının Allah' ı  bir kabul 
etmek, O'na ibadet etmek ve peygamberine itaat etmekle gerçekleştiğini görür. 
Yeryüzündeki her kötülüğün, fitnenin, belanın, kıtlığın, düşman saldırısının ve 
benzeri hallerin hepsinin sebebinin peygambere muhalefet ve Allah ve Resulün
den başkasına çağrı olduğunu görür. 

Yeryüzünün var edilmesinden bugüne ve Allah' ın yeryüzünü ve üzerinde
kileri miras bırakacağı zamana kadar dünyadaki olayları hakkıyla akleden ve 
düşünen kimse bu hakikatin hem kendisi hem de başkaları hakkında umumi ve 
hususi olarak geçerli olduğunu görür. Ali ve azim olan Allah'tan başka kuvvet 
yoktur. 
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"O'na korkarak ve umarak dua (ve itaat) edin" (el-A'rôf, 7156). 

Dua ile beraber korku ve ümit de zikredilerek emir tekrar edilmiştir. Allah 
önce yalvararak ve gizlice dua edilmesini, daha sonra duanın korku ve ümit ile 
bir arada olmasını emretmiştir. Bu iki cümlenin arasına başka iki cümle girmiştir. 
Bu cümlelerden biri nehiy ihtiva eden bir haber cümlesidir: "Gerçek şu ki, O, 
haddi aşanları sevmez" (el-1\raf, 7/55) . İkinci cümle ise talep cümlesidir: "Orası 
ıslah edilmişken yeryüzünde fesat çıkarmayın" (el-A'raf, 7/56) . Her iki cümle de 
ilk cümleyi takrir ve takviye etmekte içeriğini te 'yid etmektedir. Cümlenin tak
riri ve cümleye zıt ve aykırı olan şeylerin beyanından sonra korku ve ümit ile 
dua edilmesi emredilmiştir. Daha sonra bu da takrir edilmiş, muhtevası bir ha
ber cümlesi ile te 'kid edilmiştir: "Şüphesiz Allah 'ın rahmeti, iyi hareket edenlere 
yakındır" (el-A'raf, 7/56) .Bu cümle , "O'na korkarak ve umarak dua (ve itaat) 
edin" cümlesine mütealliktir. "Gerçek şu ki, O, haddi aşanları sevmez" cümlesi 
de "Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin" cümlesine mütealliktir. 

"O'na korkarak ve umarak dua (ve itaat) edin" cümlesi iman ve ihsanın tüm 
makamlarını içine almaktadır. Bunlar da sevgi , korku ve ümittir. Bu cümlenin 
akabinde "Şüphesiz Al/ah 'ın rahmeti, iyi hareket edenlere yakındır" denilmiştir. 
Yani, Allah'a korku ve ümit ile dua edenler o'nun rahmetine nail olurlar. O kimse 
muhsindir (iyi hareket edendir) ve Allah' ın rahmeti O' na yakındır. Çünkü ihsan 
bu üç esas etrafında dönmektedir. 

Yalvara yakara gizlice dua etmenin mukabili yalvarmadan ve gizlemeden 
dua ederek haddi aşmaktır. Bu nedenle bu cümleden sonra "Gerçek şu ki, O, 
haddi aşanları sevmez" denilmiştir. 

·� .lj Y- .� � �· lafızları mansub olarak zikredilmiştir. Bir görüşe göre 
bunlar cümlede haldir ve ayetlerde yalvararak, gizleyerek, korkarak ve ümit ede
rek dua edin, anlamına gelmektedir. Bu görüş es-Süheyli 'ye aittir. 

Bir görüşe göre mef'Cılün leh olmasından dolayı mansuptur. Nahivcilerin 
çoğu bu görüştedir. 

Bir diğer görüşe göre mastar olarak nasbedilmiştir. Bu durumda iki takdir 
vardır: 

Birincisi: Bu kelimeler mastarın lafzından mukadder bir fiil sebebiyle man
suptur. Bu durumda mana "Is..,..;:; �J l_y_,....a; " ve " �  1_,..i.>-i "  yani "ona yalvarın ,  
gizli yapın" diye takdir edilir. 

İkincisi :  Zikredilen fiil sebebiyle mansuptur. Çünkü mastar anlamındadır. 
Dua eden isteğini elde etmek için yalvarır ve ümit besler, isteğini elde edeme
mekten korkar. Ayette "yalvararak yalvarın" denilmiş gibidir. 

Doğru olan hal olarak mansup olmasıdır. Mana da buna göre verilir. Ayetlerin 
manası "rabbinize yalvararak, korkarak ve ümitle dua edin" şeklindedir. Mastar 
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isim yerine kullanılmıştır. Bu kullanım "Fakat asıl iyilik Allah 'a iman edenin yap

tığıdır" (el-Bakara, 2/1 77) ayetinde de bulunmaktadır. "JJ..y J>-_/ ve "ı p f.--/ 
tabirleri de böyledir. Şair de benzer kullanımla, "yönelir ve yüz çevirir" anlamın
da "O yönelme ve yüz çevirmedir" demiştir. 

� J \.&. � ifadesi, �I..>-J :..r..s-� denmesinden çok daha beliğ ve güzeldir. 
Ayette iki şeyin emredilmiş olması bu ifadeyi da.ha güzel kılmaktadır. Dua yal
varma., korku ve ümit gibi belirli sıfatlarla mukayyettir. Emredilen de bu sıfatlarla 
dua edilmesidir. Böylece mevsuf (dua) sahip olduğu vasıflarla takyit edilmiş ol
maktadır. Ayrıca mastarın lafzından bir hal kullanılarak bu sıfatın fail ve emredi
len fiil hakkında geçerli olması sağlanmıştır. 

Bu inceliği iyi düşün.  Sen "kendisine yalvararak Allah'ı zikret" anlamında, 
"rabbine yalvararak dua et" dediğinde iki şeyi birlikte istemiş oluyorsun. Bu ne
denle "ümit ederek dua et" sözü, "ümit eden kimse olarak, Allah' ın lütfundan 
ümitli kimse olarak dua et" anlamındadır. Ümit ederek ve korkarak dua et, lafzı 
da böyledir. "Şüphesiz bunlar hayırlı işler yapmaya koşarlar, umarak, korkarak 
Bize dua ederlerdi. " (el-Enbiya, 21/90) ayetinde ümit eden ve korku duyan biri 
olarak dua etmek kastedilmiştir. 

Düşündüğün zaman ayette şöyle bir kullanım bulursun :  Ayette söz konusu 
sıfatla yapılması emredilen vasfa delalet eden bir mastar kullanılmış, bu sıfatla 
faili takyit etmek yerine hal ile hal sahibi takyit edilmiştir. 

Buna delalet eden bir şey de şöyledir: Buna benzer kullanımları "nasıl" so
rusunun cevabı olarak gerçekleşmesi uygun kullanımlar olarak görürsün. "O'na 
nasıl dua edeyim?" denildiğinde "Yalvararak ve gizlice" denilir. Cümle, "niçin" 
sorusunun cevabı olmaktan ziyade "nasıl" sorusunun cevabı olmaya uygundur. 
Mef'Cılün leh olsaydı ,  "niçin" sorusunun cevabı olurdu, oysa bu soru buraya 
uygun değildir. Nitekim mananın böyle olmadığını da biliyorsun .  "Allah' a  niçin 
dua edeyim?" sorusuna "Yalvarmak ve gizli olmak için" demek de uygun ve 
anlamlı değildir. Bu çok açıktır. Burada kendisi ile failin takyit edilemediği nevi 
beyan eden bir mastar sebebiyle mansup olma dururr:ıu da yoktur. Çünkü ayet 
"nasıl" sorusunun cevabı olmaya uygundur. 

Buradaki kelimelerin mastar olarak kullanılmaları hal olmalarına aykırı 
değildir. Aksine burada mastar lafzı ile hal yapılması halin faydası ile mastarın 
faydasını birlikte elde etmeyi sağlar. Bu da daha kamil bir mana elde edilmesi 
demektir. Bunlar arasında bir uyumsuzluk da yoktur. 

"Şüphesiz Allah 'ın rahmeti, iyi hareket edenlere (muhsinlere) yakındır" (el
A'raf, 7 /56) 

Bu ayette, yapılması emredilen fiil hususunda açık bir uyarı vardır: Sizden 
istenen ihsandır. Sizin Allah' tan istediğiniz ise ihsan sahiplerine yakın olan rah
metid ir. İhsan sahipleri Allah' ın kendilerine emrettiği gibi korku ve ümitle dua. 
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etmişlerdir. Sizden istediği şey olan ihsanı yerine getirdiğinizden dolayı sizin iste
ğiniz olan rahmetini size yaklaştırdı .  Hakikatte siz kendi nefsinize ihsanda bulun
dunuz. Allah hiç kimseye muhtaç değildir (ganidir) , ve her türlü övgüye layıktır 
(hamiddir) . İhsanda bulunduysanız kendi nefsinize ihsanda bulundunuz. 

"Şüphesiz Allah 'ın rahmeti, iyi hareket edenlere (muhsinlere) yakındır" 

Ayette mantukun, ima ve ta'lilin ve mefhumun delaleti vardır. Mantukun 
delaleti rahmetin ihsan sahiplerine yakınlığıdır. İllet ve ima bakımından delaleti 
bu yakınlığın ihsan sebebiyle hak edilmesidir. İhsan rahmetin bu kimseler ya
kınlaştırılma sebebidir. Mefhumun delaleti ihsan sahibi olmayanlara rahmetin 
uzak olmasıdır. Bu cümlede üç delalet vardır. İhsan sahipleri Allah'ın rahmetinin 
kendilerine yakın olması ile diğerlerinden ayrılmışlardır. Çünkü bu merhametli
lerin en merhametlisi olan Allah' ın ihsanıdır. Allah'ın ihsanı ihsan sahiplerine yö
neliktir. Çünkü mükafat işlenen amelin cinsinden olur. Onlar amellerinde ihsan 
sahibi olduklarından dolayı Allah da rahmetiyle onlara ihsanda bulunmuştur. 
İhsan ehlinden olmayan kimse ihsandan uzaklaştıkça rahmet de ondan uzakla
şır. İhsan ile Allah'a  yaklaşana Allah da rahmetiyle yaklaşır. İhsandan uzaklaşan 
kimseden Allah da rahmetini uzaklaştırır. Allah ihsan sahiplerini sever ve ihsan 
sahibi olmayanlara buğzeder. Allah'ın sevdiği kimseye en yakın şey rahmetidir, 
buğzettiği kimseye en uzak şey O'nun rahmetidir. 

Ayette emredilen fiil ister diğer insanlara ister kendi nefsine ihsanda bulun
maktır. İhsanın en büyüğü iman, tevhid, Allah ' a  yönelmek, O'na dönmek ve 
tevekkül etmek, Allah' ı  görüyormuşçasına, tazim , korku , haya, sevgi ve huşCı 
içinde ibadet etmektir. Işte bu, ihsan makamıdır. Cibril kendisine sorduğunda 
Hz. Peygamber ihsanı "Allah' ı görüyormuşçasına ibadet etmektir" 136 diye tarif 
etmiştir. İhsan bu ise ihsan sahibine Allah'ın rahmeti pek yakındır. Allah, muvah
hit müminlere rahmet eder. 

"Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu sakınanlara, zekatı verenlere, bir de 
ayetlerimize iman edenlere, işte onlara yazacağım. " (el-A'rôf, 711 56). 

Peygambere tabi olanlar, işte onlar, ihsan sahipleri oldukları gibi, rahmet eh
lidirler. İhsan sahibi olmalarına karşılık ihsan ile mükafatlandırılmışlardır. İhsanın 
karşılığı ihsandan başka ne olabilir? Rabbine en güzel şekilde ibadet eden kimse
nin mükafatı Rabbinin ona ihsanda bulunmasından başka ne olabilir? İbn Abbas 
şöyle demiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığını söyleyen ve Hz. Peygamber' in 
getirdikleri ile amel eden kimsenin ecri Cennet'ten başka ne olabilir?" 

İbn Ebi Şeybe ve bir başkası ez-Zübeyr b. Adi'den naklen Enes b. Malik'in 
şöyle dediğini rivayet etmiştir: Hz. Peygamber " (ihsanın) iyiliğin karşılığı iyilik
ten (ihsandan) başkası olabilir mi?" (er-Rahman, 55/60) ayetini okudu. Sonra 

136 Müslim, İman, I ,  132: Ebu Davud, Sünnet, XII, 459. 
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"Rabbinizin ne dediğini anlıyor musunuz?" diye sordu. Onlar: "Allah ve Resulü 
daha iyi bilir" dediler. Hz. Peygamber şöyle dedi: "Tevhit ile nimetlendirdiğim 
kimsenin mükafatı ancak Cennettir, diyor. " 137 

Rahmet kelimesi ta ile müennes olduğu halde haberinin müzekker olan �; 
kelimesi olması hakkında on iki değerlendirme vardır. Bunları sayıp doğru, yan
lış ve doğruya yakın olanlarını açıklayacağız: 

Birinci görüş: '-'� vezni iki şekilde kullanılır: 

1 .  � :-::-"" _r-..G kelimeleri gibi fail anlamında kullanılır. 

2. �;:, � ..J:>S .._j )> � � ·ei-f. _µ kelimeleri gibi mef'ul anlamında 
kullanılır. Bu kelimelerin hepsi mef'ul anlamındadır. 

Fail anlamında kullanılmışsa kural, müzekker kelimenin değil ,  müennes ke
limenin sonuna ta eklenmesidir. cf- � ..ş;-J' � � . .ü;� ��_;, � � 
� . .):> , _ _k..;1 � kelimeleri gibi . 

Mef'ul anlamında kullanılmışsa, p ö1.r1 .J:.:-9 � J ifadelerinde olduğu gibi 
mevsuf alabilir ya da müfret kalır. Mevsuf alırsa müennes ve müzekker olması 
arasında bir fark yoktur . . ..J . ..:.i ;i.rl  ..,0 � J ifadeleri gibi .  Mevsuf almasa müennes 
ile ilgili ise j')\j ...i"' �ifadesi gibi müennes olur. �I � � _;>- ayetinde (el
Maide, 5/3 ) böyle kullanılmıştır. 

� vezninin hükmü böyledir. J ..,'-"-' vezni de buna lafız ve mana bakımından 
yakındır. Her ikisi de vezin, mübalağaya delalet, fail ve mef 'ul anlamında kulla
nılmak bakımından birbirine benzemektedir. 

� vezni dile mudaafta daha hafif geldiğinde, celil, aziz ve zelil kelimelerin
de olduğu gibi, fail yerine fail vezni kullanılır. Fail kalıbı ile Jfü .jjlv Jll--denmesi 
söylenmesi zor olacağından dolayı hoş değildir. Bu durumda .... � vezni kullanılır 
ve aynı harflerin arasına sakin ya getiril ir. Burada J � vezni kullanılmaz. Çünkü 

l._.j söylenmesi daha kolay bir kalıptır. Söyleniş kolaylığından ötürü bu kalıp '-' 
sıklıkla kullanılagelmiştir. Şerif, zarif, cemil, nebi! kelimeleri gib i .  Ancak J� vezni 
bu kadar sık ve yaygın kullanılmaz. Allah' ın isimlerinde J� vezninde olanların 
sayısı � vezn inde olanların sayısından daha azdır. Er-rahim, el-Kadir, el-Hasib, 
el-Celf er-Rakib ve benzerleri er-Rauf, el-GafCır, eş-Şekur, es-Sabur, el-Vedud, 
el-Afuvv gibi faul kalıbında olanlardan sayıca daha çoktur. Hatta faul kalıbı ile bu 
altı isimden başkası bilinmemektedir. 

----------�---

137 Beğavi, VII,  1 1 - 1 2 .  Suyüti şöyle demektedir: Hadisi İbn Merdüyeh ,  İbn Ebi Hatim rivayet 
etmişlerdir. Beyhaki de Şuabu'l, iman'da nakletmiş ve zayıf olduğunu belirtmiştir. ed-Dürrü 'l

nlC'rısur, VII, 713 .  
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Fail ve faul arasındaki benzerlikten söz ettik. Ffül anlamında faul kalıbı kul
lanıldığı zaman müzekker ve müennesi ayıran ta kullanılmaz ve hem müzekker 
hem de müennes için ortak lafız kullanılır: J.J-<:.J J.>-:4' u� J ve öl.r°l .J�J ,, .. � 
denilir. Ancak J� ve öJ� kullanımı şazdır. Ta ile mübalağa kastedilmişse, bu 
kalıp hem müzekker hem müennes için kullanılır. ü J} .J .J _,L -� J denilebilir, öl.r°l 

;;_;J}J 4.J_,.L. denilebilir. Faul vezni mef'ul anlamında kullanılırsa müennes için ta 
ilave edilir : J.;_,5 J .�)> gibi .  

Ayette fail veznindeki '---:'-'..) kelimesi fa.il anlamında kullanılmıştır. Bununla 
.__, )janlamı kastedilmemiştir. Bilakis genel ism-i fail anlamındadır. Bu nedenle 

ta kullanılabilirdi .  Ancak kelime, mef'ul anlamında kullanılmış fail kalıbı olarak 
kabul edilmiş ve ta eklenmemiştir. Fail kalıbının mef'ul anlamında kullanılarak, 
ffül anlamında fail vezniymişçesine ta ilave edilmemesi de böyledir. .,_ J.M...o il..a.> 
.;,,., .Y';i J anlamında �;J ö� il...a.> denilmesi gibi .  Ta ilavesi konusunda � 
�r kelimelerine de bu anlam yüklenmiştir. Ayette yer alan L.,) lafzı da ...-6 
p öl.r°l � 0 _,.b .� kelimeleri gibi kabul edilmiş ve bu nedenle ta eklen
mediği söylenmiştir. 

Bu kullanımın bir benzeri de "r-z"J <-/"J 1L.bJı � ,y J\j" "Çürümüş hal
deki kemikleri kim diriltecek? Dedi " (Yôsin, 36/78) ayetinde vardır. Ayette fail 
anlamındaki r-" .J kelimesi, p öl.r°l örneği gibi addedilmiştir. Bu, dilcilerin ve 
kuvvetli görüşlerinden biridir. Dilcilerin dayandıkları bu görüşe üç yönden itiraz 
edilmiştir: 

Birinci itiraz: Bu durum lazım ve müteaddinin eşit kabul edilmesini gerektirir. 
Mef'ul anlamında fail vezni müteaddi fiil babındandır. Fail anlamında fail vezni 
ise lazım fiil babındandır. Çoğunlukla aynü' l-harfi madmum olan fiiller böyledir. 
Müteaddi ve lazımdan birinin hükmü diğeri hakkında geçerli olacaksa lazım ve 
müteaddi birbirine eşit kabul edilmiş sayılır. Bu da imkansızdır. 

İkinci itiraz: Bu kuralın umumi olduğu iddia edilirse bu batıld ır. Hususi ise o 
takdirde bu kullanımın geçerli olacağı ve olmayacağı yerleri belirleyici etken ne 
olacaktır? 

Üçüncü itiraz: Araplar mef'ul anlamındaki fail vezni için ta kullanıp fa.il an
lamında ise ta'yı kaldırmışlardır. Cerir teyzesi için söylediği mersiyede J-.).11 _.., 

demiş ve fail anlamındaki cr-_;.ll lafzında ta kullanmamıştır. Mersiyede teyzesi için 
ö� kelimesini mef'ul anlamında kullanarak sonuna ta eklemiştir. El-Ferezdak da 
bir şiirinde �) <-!" J ifadesini kullanmıştır. 

f::-.,-' J � öl .r° ı ifadesinde ta kullanılmamıştır. Burada fail vezninde yer alan 
kelimeler fa.il anlamındadır. Aynı şekilde W_r,:>.JJ uy1J --i:.:r} !l).:>J !.I.;) öl.r°I ke
limelerinde yer alan faul kalıplı ifadeler de fail anlamındadır ve bunlardan da ta 



132 � Bedai'ut-tefsir 

tecrit edilmiştir. '-'Jf' öl..,..ı ifadesinde de ta kullanılmamıştır. Yine "-iJ)J 4... _,L •1..,..ı 
ifadelerinde de fail anlamında kullanılan bu kelimelerden ta çıkarılmıştır. Burada 
kullanılan ta'nın mübalağa için olduğu ileri sürülebilir. Ancak ta'nın kullanılması 
ve tecridi konusunda fail ve faul kalıpları arasında bir fark olmadığını gördün. 
Ta'nın kullanılmamasının asıl kural olduğu, zikredilmesinin şaz olduğu iddiası, 
benzeriyle mukabil olması anlamındadır. Müenneste ta'nın kullanılması, müzek
kerde çıkarılması hususundaki lugavi kıyas ise , kelimenin mukabiliyle olur. u::'""-! 
r-=-· J ,_/' J il.h,J\ ayetiyle yapılan istişhad ise Arap dili kurallarına uygundur. Çü�kü 
.. \1...Jt kelimesi � kelimesinin çoğuludur ve müzekkerdir. Ancak cem'i teksirdir. 
Cem' i  teksirde cemi için te'nis kullanılabilir. Ayette de ,__ç zamiri kullanılmış, .>"' 
denilmemiştir. Burada r-J denildiği için tekil anlam dikkate alınmıştır. Bu, � 
i"-=" J denilmesi gibidir. r--' J kelimesi müfred ve cemi müzekker için kullanılabilir. 
Şair Cerir de bir şiirinde l.....:--J ı_,.......1 demiştir. 

Bu görüşe karşı ileri sürülen itirazlar bunlardır. 

İkinci görüş: Ayette yer alan L:-:J lafzı müennesin manaca kend�e yakın 
bir müzekker ile te'vili şeklindedir. Şair de bir şiirde L.a>v. Ll5 ifadesini kullan
mıştır . ........u (avuç) kelimesi müennestir ancak aza ve uç anlamında te'vil edilmiş 
ve sıfatı buna uygun olarak zikredilmiştir. Rahmet kelimesi de müennes olduğu 
halde ihsan anlamında te'vil edilmiş ve haberi buna göre zikredilmiştir. 

Rahmetin ihsan anlamında te'vili avucun uzuv anlamında te'vilinden daha 
uygundur, denilmiştir. Bu uygunluğa iki neden zikredilmiştir. 

Birincisi: Rahmet, rahmet edenin olmasına bağlıdır. İhsan ise rahmet edi
lenin iyiliğidir. İyilik konusunda ihsan sahiplerine yakınlık rahmet konusunda 
olacak yakınlıktan daha açıktır. 

İkincisi: İhsan sahiplerine yakınlık ile vasfedilen rahmet sebebiyle ihsan, bu 
kimselerin yaptıkları ihsana karşılıktır. Bu karşılıktan ötürü anlam da lafız da kuv
vet kazanmıştır. Sanki şöyle denilmiş gibidir: Allah' ın ihsanı, ihsan sahiplerine ya
kındır. Allan Teala da "İyiliğin karşılığı iyilikten başkası olabilir mi" (er-Rahman, 
55/60) buyurmuştur. Bu ayette de L;.:) lafzını zikretmiştir ki müzekker bir kelime 
olan ihsanın sıfatı olduğu anlaşılsın .  Böylece istenen mana anlaşılmış olacaktır. 

Müennesin müzekker olarak te'vili el-Ferra' nın bu şiirinde de vardır, denil
miştir: 

Mudar' da savaşlar dokuzdu 
Vail'de on olmuştu. 
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Bu şiirde müennes olan �l; _,JI (savaşlar) kelimesi, müzekker olan '-:"' _rJI i�l 
(savaş günleri) anlamında te'vil edilmiş ve ;.,..._; denilerek, sayı sıfatı müennes 
olarak kullanılmıştır. Böyle bir te'vil olmasa �ü _,JI kelimesi müennes olduğu için 
� denilir ve sayı sıfatı müzekker olarak kullanılırdı. 

ıf.l:S ��� (Yazım ona götürüldü) ifadesinde � (sahifem) kastedildiği 
gibi ya da 

-

Ey bineğiyle doludizgin gelip Esedoğullarını soran yolcu, bu ses de ne olu
yor? 

Şiirinde ...:..ı _,....Jı kelimesi ile �\ kastedildiği gibi, müzekkerin müennes an
lamında te'vili caiz olsaydı müennesin de müzekkerle te'vili caiz olurdu. Çünkü 
bu şiirde asıl, fer'e hamledilmiştir. Oysa fer'in asl'a  hamledilmesi çok daha uy
gundur. Nitekim bu, yerinde bir değerlendirmedir. Bu değerlendirmeye karşı iki 
fasit itiraz ileri sürülmüştür. 

Birinci itiraz: Müennesin uygu veya zıt bir müzekkerle te'vili caiz olsaydı o 
takdirde Zeyd ve Amr' ı �\ (beden) ve Lr..i.:J\ (ruh) anlamında ya da Zeynep ve 
Hind' i �1 (şahıs) ve �I (siluet) anlamında te'vil ederek .ş--_?1 . ..\.0 � 
�_j .j-" _j1 . ...l:J:ı ._;..JS .J� demek caiz olurdu. 

Bu itiraz batıldır, yerinde değildir. Çünkü {müennesin müzekker olarak 
te'vili) görüşünü ileri sürenler, bunun her zaman geçerli olacağını söylememişler
dir. Kullanılması uygun olan yerlerde olabileceğini iddia etmişlerdir. Failin merfü 
ve mef'ulün mansup olması gibi bir şeyin her zaman olabilmesi ile zaman zaman 
uygun olması arasında fark vardır. Burada bahsedilen {müennesin müzekker 
olarak te'vili) ise ikinci türdendir (zaman zaman olabilir) . 

Bu itiraz, kullanımı uygun olan her şeyle reddedilir, alışılagelmiş bir şey de 
değildir. Burada ele alınması ve bir dilcinin bu itirazın aslını hoş karşılamama
sından da öte bir şeydir. Arapça gramer kurallarına şüphe düşürücü ve çelişkili 
yorumlarla itiraz edilmiştir. Bu tarz bir itiraza Arapçayı iyi bilenler iltifat etmezler. 
(Müennesin müzekker olarak te'vili) fikrini ileri sürenler, her müennesin anlamı 
uygun ya da zıt ne olursa olsun her müzekkerle te'vilini caiz görmüş olsalardı 
o takdirde bu itiraz geçerli olurdu. Oysa zaman zaman, rahmetin ihsan olarak 
te'vili gibi ,  te'vilin fayda getireceği yerlerde bu uygulamanın geçerli olabileceği 
ileri sürülmüştür. 

ikinci itiraz: Rahmetin ihsan anlamında kabulü ya hakiki ya da mecazi ola
rak ileri sürülebilir, oysa her ikisi de imkansızdır. Çünkü rahmet ve ihsan biri 
diğerini gerektirmeyen iki farkıı şeydir. Yaşlı bir nine gibi ihsan yapma imkanı 
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olmayan kimseler hakkında da bol bol rahmet bulunur. Tabiatında rahmet ol
mayan bir acımasız bir hükümdar, hükümdarlığının maslahatı için düşmanlarına 
ya da bir başkasına ihsanda bulunabilir. Ancak içinde rahmet yoktur. Rahmet 
ve ihsan birbirinden ayrı şeyler ise birinin diğerine itlakı ne hakiki anlamıyla ne 
de mecaz anlamıyla caiz olabilir. Hakiki anlamda neden caiz olmayacağı açıktır. 
Mecaz anlama gelince , mecazın şartı mecazi anlamın hatıra gelmesi ve böylece 
zihnin o manaya intikal etmesidir. Mecaz hakikatten kopuksa o takdirde anlamı 
hatırlanmaz. 

Bu itiraz öncekinden daha kötüdür. inatlaşma ve sıkıştırma amaçlıdır. Ke
lamcıların çoğu şöyle demişlerdir: Sadece ihsan ile rahmet gayesine ulaşır. Şefkat 
ve yumuşaklık gibi diğer varlıklarda olan vasıflar ile Allah vasfedilemez. O'nun 
rahmeti ihsanıdır. Bununla birlikte biz bu sözü de beğenmiyoruz. Aksine Allah'ın 
rahmetini hakiki anlamıyla, O'nun kendi nefsi için tarif ettiği gibi ,  kabul ediyoruz. 
İradesi, işitmesi, görmesi, ilim ve hayat sıfatları gibi diğer tüm kemal sıfatlarında f 
olduğu şekilde, O'nun rahmeti de mahlukatın sıfatlarından beri ve münezzehtir. 
Biz bunu yalnızca, imamların ve kelamcıların görüşlerine yapılan bu itirazın fasit 
olduğunu açıklamak için zikrediyoruz. 

Rahmet ihsan yapma isteğinden ayrılamaz. İhsanı ya da ihsan işleme irade
sini gerektirir. Hususi olan şey, umumi olanı gerektirmektedir. Umumi olmadıkça 
hususinin olması imkansızdır. Aynı şekilde ihsan veya ihsan işleme isteği olma
dan rahmetin olması imkansızdır. 

Verilen aciz nine örneğine gelince, bu kimse ihsan işlemeye güç yetiremese 
de bunu istemesi sebebiyle ihsan sahibidir. Rahmeti, ihsan işleme isteğinden ayrı 
değildir. O gücü yettiğince dua ederek ya da yapabildiği şeyleri yaparak ihsan 
işlemektedir. Güç yetiremediği iyilikler rahmetinden geridedir ancak güç yetire
bildiği iyilikler rahmeti gerektirir. Bu durum çok açıktır. 

Acımasız hükümdarın ihsanı rahmet değildir. Çünkü ihsan rahmetten daha 
umumidir. Umumi olan hususi olanı gerektirmez. Onlar ihsanın varlığını ileri sür
müyorlar ki rahmet gerekli olsun. 

Ancak ihsanın rahmeti gerektirdiği, hükümdarın yaptığı işin görünüşte ihsan 
olsa da hakikatte ihsan olmadığı da söylenmiştir. 

Özetle , bu itirazın hatalı ve sıkıştırma amaçlı olduğunu söylemek onu red ve 
iptal etmeye çalışmaktan daha açıklayıcıdır. 

Üçüncü görüş: Ayette zikredilen " '--:! .;• lafzında, muzafın hazfedilip ye-· 
rine muzafun ileyhin getirilmesi ve hazfedil;ne iltifat vardır. Ayette "Rahmetin 
mekanı ihsan sahiplerine yakındır" denilmiş gibidir. Mekan kelimesi hazfedilmiş, 
rahmet kelimesine mekan kelimesinin i'rabı verilmiştir. Hasan b. Sabit' in bu şiiri 
de böyledir: 
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Üzerlerine Bereda' n ın misk damlaları karışmıştır 
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Şiirde ,j� fiili müennes olan .s�;'-;" (Bereda/Dımaşk'ta bir nehir) kelimesi 
için kullanılmıştır. Çünkü burada Bereda 'nın suyu kastedilmiştir. 

Hz . Peygamber ellerine ipek ve altın alarak şöyle demiştir: "JyS:ı � ,.  >- 0\:ıo 
ı..i"I"  "Bu ikisi ümmetimin erkekleri için haramdır" 138 Hadiste yer alan 1ı_r lafzı , 
müfreddir. Mübtedası ise tensiyedir. Hadiste sanki "Bunların kullanılması haram
dır" denilmiş gibidir. 

Ancak bu görüş gerçekten çok zayıftır. Çünkü muzafın hazfı ve yerine mu
zafun ileyhin getirilmesi iddiası mutlak olarak caiz değildir. Aksi takdirde hitap 
karışır, anlam bozulur, deliller iptal olur. Emredilen, yasaklanan ve haber verileni 
ihtiva eden bir emir, nehiy ya da haber lafzı için bir muzaf takdir etmek ve emir, 
nehiy ya da haberi taallukundan çıkarmak mümkündür. Mesela "Ona bir yol 
bulabilenlerin o Ev'i hacc etmesi Allah 'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır" (Al-i 
İmran, 3/97) ayetine bir inkarcı "hac etmeyi bilmek Allah' ın insanlar üzerindeki 
bir hakkıdır" anlamı verebilir. Ya da "Oruç, sizin üzerin ize de yazıldı" ( el-Bakara, 
2/183 ) ayetine "orucu bilmek size farz yazıldı" anlamı verebilir. Bu yorum kapısı 
açılırsa hitap bozulur ve deliller iptal olur. Muzaf belirli olduğu zaman gizlenir. 
Ancak zaruret sebebiyle muzafın takdiri sahihtir. Mesela "kuzu yedim" sözün
den anlaşılan kuzunun etinin yenmesid ir. Bu ifadede muzaf olan "et" lafzının 
hazfedilmesi anlamı karıştırmaya neden olmaz. Aynı şekilde başkasının malını 
yemeyi ifade etmek üzere kullanılan "falanca, filancanın emeğini yedi" ifadesi ,  
"emeğinin karşılığını yedi" anlamındadır. Burada muzafın hazfedilmesi herhangi 
bir karışıklığa yol açmaz. Bunun benzerleri çoktur. 

Usulcülerin çoğu "Onlara deniz kıyısındaki o kasabanın durumunu da sor" 
(el-A'raf, 7/163 )  ayetini söz konusu kullanıma örnek olarak zikretse de bu ayette 
(muzafın hazfedilmesi şeklindeki kullanım) yoktur. Çünkü "kasaba/ �_?ı" keli
mesi bir bölgeye yerleşen kişilerin de adıdır. Bu kullanım, duruma bağlı olarak, 
bardak lafzı ile bardaktaki içecek, ip ile içi su dolu kova ya da sofra ile üzerindeki 
yemeklerin kastedilmesine benzemektedir. 

�.}JI kelimesi sözün gelişine göre, bazen yerleşimciler bazen yerleşim alanı 
anlamında Araplar arasında çokça kullanılır. Bu kullanıma herhangi bir karışıklık 
ve hazf olmadan yer verirler. 

138 Taberani, Sağir, ! ,  167; Evsafta da nakletmiştir. El-Bezzar, Ill , 382 . Hadisin senedinde Amr 
b.  Cerir yer almaktadır. Metruku'l-hadis, yalancı bir ravidir. Bk. Mizanu '/-i 'tidô/, I I I ,  250; 
Mecmau 'z-zevôid, V, 143.  Ancak altının erkekler için haram olduğu hadisi sahihtir. Örneğin 
bk. Fethu '/-bôri, X,  327; Kitabu'l-libas, Altın yüzükler babı. 
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Bu kullanım bu kadar net olmasına rağmen üçüncü görüşü savunanların 
dikkatinden kaçmıştır. 

"Şüphesiz Allah 'ın rahmeti, ihsan sahiplerine yakındır" ayetinde, yer ve 
mekan anlamında bir lafzın hazfedildiğini işaret eden hiçbir delil yoktur. Bu du
rumda böyle b ir lafzın gizlendiğini iddia etmek caiz değildir. Hatta böyle bir iddia 
kesinlikle yanlıştır. Zira bu iddia kelam sahibinin mahzufu kastettiği ancak bu 
kastına açık bir delil getirmediği ve gerekliliğini belirtmediği anlamındadır. Ayette 
böyle bir mananın kastedildiği iddiası batıl bir iddiadır. 

Şiirlerden verilen örneklere gelince, � ı .. 5> ;� ifadesinde de muzafın hazfı 
söz konusu değildir. Bereda'nın suyu değil, bizzat Bereda nehri kastedilmiştir. 
Bereda nehri zaten müzekkerdir ve müzekker bir sıfatla vasfedilmiştir. Muzafın 
hazfedilmesinden dolayı değil, nehir kastedildiğinden dolayı müzekker vasıf zik
redilmiştir. 

Bu değerlendirmemize, bu ifadede her halükarda hazf olduğu, çünkü içile
nin bizzat Bereda nehri değil, nehrin suyu olduğu söylenerek itiraz edilebilir. 

Bu itiraza şöyle cevap veririm: Şairin kastı böyle olması, hazfedilen suyu 
dikkate alarak "�" lafzını kullandığı iddiasının doğruluğunu gerektirmez. Şa
irin "jA .... a./' kelimesini kullanması nehri dikkate alması bakımındandır. Nehir de 
müzekkerdir, dolayısıyla bu kullanım onların iddiasını desteklemez. 

Hz. Peygamber' in " ",.\_r- 01:.osözünde haberin müfred olarak kullanılmasın
da bedii bir sır vardır. Bu b ir tembihtir, haram kılınan her bir şeyin kendi başına 
haram vasfı taşıdığına bir işarettir. Haber tensiye olarak zikredilmiş olsaydı bu 
manaya dikkat çekilmiş olmazdı . Bu nedenle haber müfred olarak zikredilmiştir. 
Hz. Peygamber "Bunların her biri haramdır" demiş gibidir. Bu ifade hadiste zik
redilen her bir şeyin tek başına haram olduğuna delalet etmektedir. 

Burada bir edebi sanat vardır. Bu sanatı daha önce " "')ASve " "L:.15konusunu 
açıklarken değerlendirmiştik. "�\! w')AS/İkisi de ayaktadır" cümlesinde haberin 
müfred olması , ')\5 lafzının Basralıların kullanımında olduğu gibi müfred olduğu
na delalet etmez. Aksine bu lafız hakiki tesniyedir. Bu cümlede haberin müfred 
olması her birinin ayakta olduğunu bildirmek içindir. Bu durumu yeterince açık
ladık. 

Dördüncü görüş : Mevsuf hazfedilip yerine sıfat getirilmiştir. Böylece 
"Allah' ın rahmeti ihsan sahiplerine yakın bir şeydir/ lütuftur/iyiliktir" denmiş ol
maktadır. Mevsufun hazfına sıklıkla rastlanır. Bunlardan biri şu şiirdir: 

/ \.&. � .!.\� l..r° J l..r° 
.,-o L; .J ..rJ l..r° J � Jj 
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Kabrinin başında onun için ağlamaya başladı 
Benim senden sonra kimim kaldı Ey Amir 
Beni evde gurbette bıraktın 
Yardımcısı olmayan zelil olmuştur 
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Şiirde geçen �_;. I; ifadesi ile l....a>....! veya �_;. I ;  L;L.;ıanlamı kastedilmiştir. 
Aksi takdirde şair �..}- -:.ıl; �; derdi. Böyle bir kullanım şu şiirde de vardır: 

Senden ayrılmamı refah günlerde isteseydin 
Arkadaş olduğun halde, hayır demezdim , 

Şair ''l ... a>....;. -:...;1J" ya da ",Y-...L..:> L;L.;! -:...;1J" demeyi kastetmiştir. 

Bu görüşe göre Sibeveyh kadın hakkında JlU, .�lb . ...,a;b- kelimelerinin kul
lanılmasının Jfü, � . ...,a;� � anlamında olduğunu söylemektedir. Ancak bu 
görüş üç nedenle zayıftır: 

Birinci sebep: Mevsufun hazfedilip terine sıfat getirilmesi iki şartla hoş kar
şılanır: Sıfatın bir başka şeye değil bizzat mevsufa ait olduğunun bilinmesi ve 
sıfatın mevsuf hakkında tek başına kullanımının daha yaygın olması. İyi, kötü, 
alim, cahil, muttaki, resul, nebi ve benzeri sıfatlar mevsuftan ayrı olarak tek baş
larına daha çok kullanılırlar. Mevsuf bu sıfatlarla beraber nerede ise hiç gelmez. 
Şu ayetler böyledir: 

"iyiler, h iç şüphesiz nimetler içindedirler, kötüler ise h iç şüphesiz 
Cehennem 'dedirler" (el-İnfitôr, 82113, 14) 

"Şüphesiz takva sahipleri Cennetlerde ve pınar/ardadır/ar" (ez-Zôriyôt, 
51/1 5) 

"Doğrusu Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, iman eden erkeklerle 
iman eden kadınlar" (el-Ahzab, 33/35) . 

"Kafirler ise, zulmedenlerin ta kendileridir" (el-Bakara, 21254) . 

Bu kullanım Araplar arasında oldukça yaygındır. Bu iki şart olmadan sıfatın 
tek başına zikredilmesi hoş karşılanmaz. ··� � J J·� .� �; ...:.-..:1.J /Bana 
uzun boylu bir adam geldi, güzel bir adam gördüm" anlamında ".�}> v'·� 
� ...:.-..:'ıj Bana uzun boylu geldi, güzel gördüm" gibi cümleler doğru değildir. 
Aynı şekilde "yakın bir yerde oturdum" anlamında "yakında oturdum" denmez. 
Oturmak ve ikamet etmek bir yere delalet etse de bu kullanım hoş değildir. 

İkinci sebep: Şey, en geniş anlamlı ifadedir. Hem vacip olanı hem de müm
kün olanı kapsar. Şey kelimesinin takdir edilmesinde ya da telaffuz edilmesinde, 
üstün bir fesahat ve belagat elde etmek bir yana, sözü daha fasih ve beliğ hale 
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getirecek hiçbir ilave fayda yoktur . ..!....ol.1 ,._r, .JJU, � ·cJ"a;G- � diyen birinin 
sözünde hangi fesahat ve belagat olabilir? Bu ifadeyi açıkça telaffuz ederse din
leyenler, bu konuşmayı oldukça çirkin bulur. Hakikatte hiçbir faydası olmayan 
bir lafzın takdirinin ne gib i bir faydası olabilir? Zira "şey" , övme, yerme, kemal 
ya da noksan ifade etmeyen genel manada bilinen bir iştir. 

Burada kaçınılmaz bir durumun farkında olmak gereklidir. Allah' ın kelamı
nı sadece sözün dizilişine göre mümkün nahiv ve irab kuralları ile yorumlayıp 
tefsir etmek caiz değildir. Söz bu değerlendirmelerle bir anlam kazanır. Ancak 
Kur'an' ın irabını yapanların çoğu bu yolda yanılmışlardır. Onlar ayeti tefsir etmiş 
ve cümle yapısına ve bu yapıdan anlaşılan bir manaya uygun irab yapmışlardır. 
Bu büyük bir hatadır. Dinleyici Kur'an'a kesinlikle bir başka anlam verir. Bir 
başka sözde ve bir başka siyakta bu anlamı taşıması mümkün olan bir terkip 
varsa Kur' an' da da bu terkibin aynı anlamı taşıması gerekmez. Mesela birilerinin 
"akrabalık (bağın) ı kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerin izde tam bir gö
zetleyicidir" (en-Nisa, 4/1 ) ayetinde " L>)Jl_.ı" kelimesini mecrCır olarak kasem 
anlamında okuması böyledir. Ya da "(insanları) Allah yolundan alıkoymak, O 'nu 
inkar etmek, Mescid-i Haram 'dan alıkoymak" (el-Bakara, 2/217 )  ayetinde mes
cid kelimesini "�" edatına atfen mecrur okumak veya "Fakat onlar arasından 
ilimde yüksek bir dereceye erenlerle m u 'minler, sana indirilene de senden önce 
indirilene de iman ederler. (Onlar) namazı dosdoğru kılanlar" (en-Nisa, 4/162) 
ayetinde ".:r.-:Lli" kelimesini kasem vavı i le mecrur okumak da böyledir. Bu
nun benzerleri bizim zikrettiğimizden çok daha fazla ve çok daha vahimdir. Oysa 
Kur'an' ın özel bir bilgisi ve belirli bir anlamı vardır. Bunun dışında tefsir edilmesi 
uygun değildir. Bilinen ve alışılmış anlamı dışında tefsir edilmesi caiz değildir. 
Kur'an' ın manasının diğer manalara benzerliği lafızlarının başka lafızlara benzer
liği gibidir. Kur'an lafızları nasıl lafızların en yüce ve en fasihi ise , fesahatin en üst 
mertebesinde ise ve bir benzerini meydana getirmede aciz kalınıyorsa manaları 
da aynı şekilde en üstün, en yüce ve en büyüktür. Uygun olmayacak şekilde 
başka anlamlar ile tefsiri ile caiz değildir. Sadece nahiv ve iraba dayanarak sınırlı 
anlamlar vermek caiz değildir. 

Bu kaideyi düşün ve her zaman hatırında bulundur. Böylece müfessirlerin 
görüşlerindeki pek çok zaaf ve eksikliği anlamada istifade eder, Allah'ın kela
mındaki asıl muradın bu hatalı tefsirler olmadığını anlarsın. Bu kaideyi tefsir 
usulünden söz ederken genişçe ele alıp açıklayacağız. Bu kaide tefsir usulünün 
başlıca kurallarından biridir hatta en önemlisidir. 

Üçüncü sebep: ..!....ol.1 "..ı,a;b- .J.ll1 kelimelerinden te'nis ta'sı ihtiyaç olmadığı 
için hazfedilmiştir. Te'nin ta'sı müennes ve müzekker arasında karışma ihtimali 
olan yerlerde farkı belirtmek üzere kullanılır. Ancak sıfat müennese has ise o 
takdirde bir karışıklık söz konusu olamaz ve te'nis ta'sına da ihtiyaç olmaz. Bu 
konuda doğru görüş budur ve KCıfe mezhebinin görüşü de böyledir. 



Su re :  7 • A'raf Su resi ·:· 1 39 

Bu görüşün Sibeveyh' in görüşüne muhalif olduğu söylenebilir. 

Olsa ne olur? Sahih bir delil ile sabit olmuş bir fikir bir alimin belirli bir gö
rüşüne muhalefet ettiği için reddedilir mi? Bu, zayıf akıllıların yoludur. Ancak, 
sayıları az da olsa, basiret sahipleri belirli bir görüş için bir delili ve delilin gereğini 
reddetmezler. Kuşkusuz Sibeveyh (Allah ona rahmet etsin) bu ilimde önemli b ir 
pay sahibidir ve d iğerlerinden öndedir. Başkalarının üstesinden gelemediği pek 
çok meselenin üstesinden gelmiştir. Bu alanda övgüye layıktır. Ancak bu durum 
onun Arapçaya her yönüyle hakim olduğu anlamında değildir. Arkadaşlarının 
çoğunun kendisine muhalif oldukları pek çok konu vardır. Bunları ele alma yo
luna gidersek söz epey uzayacaktır. 

Sibeveyh' in sıfat-ı müşebbehe ile ilgili "-? 3 � j>-.r. ...:,, JJ" demiş olmasını 
unutmamak gerekir. Bu cümlede 0-> kelimesini � 3Jı kelimesine, ..,.. }I kelime
sini de zamire muzaf yapmış, Basra ve KCıfelilere muhalefet etmiştir. Sibeveyh' in 
görüşleri bazen kabul edilir bazen terk edilir. Her görüşünün sahih olduğu söy
lenemez. 

Basralılar ve KCıfeliler arasındaki ihtilaflar ve bunlardan tercih edilecek 
görüşler ile ilgili Allah' ın izniyle, bir müstakil kitap yazacağız. Başarı ve destek 
Allah'tandır. 

�l1 .�l>- .J.]l1 lafızları ile ilgili tercih ettiğiniz KCıfe ekolünün görüşünü 
şu ayetin reddettiğini söyleyerek itiraz edebilirsin : "W. � ..r° JS J>'>o...:.ı 4'1; \ Y
� ) " "Onu göreceğiniz gün, bütün emzikliler emzirdiklerini unuturlar" (el
Hac, 22/2 ) .  Emzirmek dişilere has bir özelliktir ve ayette te'nis ta'sı ile kullanıl
mıştır, diyebilirsin . 

Bu itiraza karşılık ben de bu ayette Allah'a  hamd olsun, bu mezhebin görü
şün reddeden veya iptal eden bir şey olmadığını söylerim. Burada ta kullanılması 
başka türlü elde edilemeyecek bir faydaya yöneliktir. Ayette "emzikli" kelime
sinden kasıt emzirmekte olan anlamındadır. Burada emziklilik sıfatına değil em
zirme fiiline vurgu yapılmaktadır. Eğer sadece vasfa vurgu yapmak kastedilmiş 
olsaydı o zaman ..!....ol1 .�l>- kelimeleri gibi t:P ..r° kelimesi kullanılırdı .  Nitekim 
Hz. Peygamber şu hadisinde şöyle buyurmuştur: " ) . ...;...., �! �l>- ö">l.o .ı.ııl ..,� �"  
"Allah (hayız görmüş) ergenlik yaşından sonra bir kadının namazını ancak ba
şörtü ile kabul eder" 139 Bu hadiste kadının hayızlı olması değil hayız görmüş 
olması kastedilmiştir. Hayız görmüş olmak ve emzikli olmak bu vasfı taşıyan her
kes için kullanılan umumi ifadelerdir. Bilfiil emziriyor olmak ya da hali hazırda 
hayızlı olmak anlamında değildir. Hali hazırda o fiili yapmakta olan söz konusu 

139 Ebu Davud, Salat, l l ,  345; Tirmizi, Salat, i l ,  2 17;  İbn Mace, Salat, l ,  1 19; Hakim, 1 ,  251 .  
Hakim hadisin Müslim'in şartına göre sahih olduğunu belirtmiş, Zehebi de ona muvafakat 
etmiştir. Hadisin durumu ile ilgili ayrıntılar için bk. el-Elbani, İrvau'l-galil, 1 ,  214. el-Elbani 
hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 
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ise ta kullanılır. Ayette o an çocuğunu emzirmekte olan kadının kıyamet saati
nin dehşetiyle emzirdiği çocuğu unutmasıdır . ...:.,.,....;, ) �y lafzı bu yorumu te'kid 
etmektedir. Böylece ayette kullanılan � /'/ emzikli kelimesi ile emzikli olmanın 
değil bilfiil o an emzirmenin kastedildiği anlaşılmıştır. Bu görüşün tercih edilmesi 
meselesi bir başka yerde daha ele alınacaktır. 

Beşinci görüş: Muzafın, hazfe uygun ise , muzafun ileyh hükmü kazanması 
ve muzaf yerine muzafun ileyhle yetinilmesidir. Şairin şu sözünde olduğ� gibi: 

Zübeyr' in haberi gelince 
Medine suru ve boynu bükük dağlar eğildi. 

Bir başka şair şöyle demiştir: 

�ı - Jı · -i w y � ..r.> '-5' 

Esen rüzgarın yardımıyla titreyen mızraklar gibi yürüdüler. 

Bir başka şair şöyle demiştir: 

Nefislerin isyan etmesi yolunu şaşırmış ve gururlanmış olsa da nimetleri in
tikama çevirerek olur. 

Birinci şiirde J.>-" kelimesi �..WI kelimesine muzaftır. İkinci şiirde /' kelimesi 
c�)I kelimesine muzaftır. Üçüncü şiirde � kelimesi <.f' yiJI kelimesine muzaftır. 
Muzaf olan bu kelimeler muzafun ileyhleri müennes olduğu için müennes kabul 
edilmiş, asıl olan fer' olana hamledilmiştir. Oysa müzekkerlik asıldır müenneslik 
fer'dir. Fer' in asıl olana hamledilmesi yoluyla müzekkere muzaf olan müennesin 
müzekker kabul edilmesi caizdir. 

Şairin şu sözü de müzekkerin müennes addedilmesine örnek teşkil eder: 

Kendi verdiğin emirle ışık saçarsın 
Kandan kıpkırmızı olan mızrağın ucu gibi .  

Bu şiirde JJ..J> kelimesi ölill kelimesine muzaf olduğu için müennes kabul 
edilmiştir. Arkadaşlarımdan biri bana Ebu Muhammed b. Hazm' ın bu manada 
bir şiirini benim bilmediğim bir isnatla zikrettiler: 
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�İJ � y- � J.r-5 oly c.ŞJJI .;..İ..>-IJ � � �..w. � 
İ ..ll 1 ıf o l.:.il 1 .; ..w. ..:..;; _r, LS t.Ş .u � _9 t.Ş :ı .. ..: � _,_l 1 J: ..w. 0 � 

Amr gibi bir dost karşısında dikkatli ol 
Ve ondan Arapla Acem arasındaki uzaklık gibi uzak dur 
Zira kötü dost aleyhime şahit olarak yeter 
Kandan kıpkırmızı olmuş mızrağın ucu gibi .  

Nabiğa da şöyle demiştir: 

O atlar kuşluk vaktinde feryat eder 

Ayaklarını silkeler ve ayakları topuklarına dolanır. 
Lebid' in şu şiiri de böyledir: 

O kuş öttüğünde gider ve öne geçer 
Bu onun adetindendir 
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Bu görüş önde gelen il im adamlarından bir başkası tarafından daha kabul 
edilmiş olsa da güçlü değildir. Bu, şiirde kullanıldığı bilinen bir usuldür ancak 
fasih konuşmada kullanımı çok nadirdir. Mesela "-"-!l.ol � �:,/parmaklarından 
biri kayboldu, sözü gibi. Bu cümlede bu kullanımı güçlendiren muzafın, muzafun 
ileyhle birleşik ve onun bir parçası olmasıdır. Bu cümle "parmaklardan biri ve 
ikisi kayboldu" denmiş gibidir. Kur'an\ hilafı daha fasih bir şeye hamletmek pek 
kolay değildir. 

Altmcı görüş: Burada zikredilen iki şeyden biri diğerine tabi olduğu ve 
onun manalarından birini taşıdığı için bunlardan biri ile yetinilmektedir. Biri zik
redilince manası anlaşılan ikincisini zikretmeye ihtiyaç duyulmamıştır. 

Şu ayetlerde de bu şekilde bir kullanım vardır: 

"Eğer istesek gökten üzer/erine bir mucize indiririz de boyunları ona eğili ve
rirdi" (eş-Şuara, 26/4) 

Ayette "JL:..YiJl/boyunlar" kelimesinin haberini zikretmeye ihtiyaç duyulma
mıştır. 

"Halbuki daha doğru olan Allah 'ı ve Resulü 'nü hoşnut etmeleridir" (et-Tevbe, 
9/62) .  Ayetin anlamı şöyledir: "Allah' ı  hoşnut etmeleri daha doğrudur, Resulünü 
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de öyle." Ayette zamirin Allah'a irca edilerek tekrarlanmasına gerek duyulma
mıştır. Çünkü Allah ' ı  hoşnut etmek Resulünü hoşnut etmektir. Bu nedenle ayette 
"o� J.- .:.ı1" denilmiş, "� _,...; _,-:! .:.ıl" denilmesine ihtiyaç duyulmamıştır. 

Buna göre "�ı 0-" �} .uıı � J .:ı( ayetinde aslolan "-r �} .uıl .Jj 
.::::--=-JI" ifadesidir. Mahzufun haberi zikredilmiş, mevcudun haberine ihtiyaç 
duyulmamıştır. 

Bu görüş oldukça güzel bir görüştür. Kaynağı ince, manası derindir. Kur'an' ın 
sırlarından biridir. 

Bu görüş şöyle yorumlanabilir: Rahmet, Allah' ın sıfatlarından biridir. Sıfat 
ancak mevsufla birl ikte var olabilir ve mevsuftan ayrılmaz. Rahmet ihsan sahip
lerine yakın ise o takdirde Allah da pekala onlara yakın olacaktır. Burada ta' nın 
hazfedilmesi bir uyarı ve büyük ve önemli bir fayda içermektedir. Allah' ın ihsan 
sahiplerine yakınlığı iki yakınlığı, kendisinin ve rahmetinin yakınlığını gerektir
mektedir. Ayette ''._r.--�.Jı 0-" �.r ,uı\ �/ denmiş olsaydı o zaman ayet Allah ' ın 
yakınlığına delalet etmeyecekti . Zira Allah'ın yakınlığı, rahmetinin yakınlığından 
daha özel bir yakınlıktır. Umumi olan bir şey, Allah' ın yakınlığının hilafına, özel 
olan bir şeyi gerektirmez. Allah' ın yakınlığı özel olunca umumi olanı yani rah
metinin yakınlığını, gerektirir. Oldukça değerli olan bu görüşü hafife almamak 
gerekir. Kur'an' ın esrarından bedii bir sır içermektedir. Bu görüşün sahibinin bu 
sır dolu manayı kastettiğini ya da fark ettiğini sanmıyorum. O, Allah' ın ihsan 
sahiplerine yakın olmasını bildirmenin rahmetinin yakın olmasını bildirmeye ye
teceğini söylemek istemiştir. 

Yedinci görüş: Bu ayet ile ilgili söylenenler arasında en uygun ve tercihe 
şayan görüştür. 

Allah' ın ihsan sahiplerine yakınlığı ve rahmetinin yakınlığı birbirine bağlı ve 
birbirinden ayrılmaz iki şeydir. O'nun rahmeti ihsan sahiplerine yakın ise O da 
onlara yakındır. Bu iki mana birbirine bağlı ise her birini kastetmek doğru olur. 
Allah'ın ihsan sahiplerine yakınlığı açıklanırken insan teşvik edilmekte, kayıtsız 
şartsız en yüce ve şerefli bir nasibe yönlendirilmektedir. insana verilebilecek en 
lütufkar nimet Allah' ın kendisine yakınlığıdır. istekler, emeller ve arzuların nihai 
hedefi budur. Kalpler bu yakınlık ile hayat bulur ve kul mutlu olur. Ayette " �}" 
yerine ··�;· kullanılması ihsana davet, ihsan sahibi olmak için kişileri teşvik
tir. Bu çağrıdan ancak kalpleri katılaşmış kimseler geri kalabilir. Allah'tan başka 
kuwet yoktur. 

Sekizinci görüş: Rahmet bir mastardır, müsenna ( iki!) ve çoğul olamaya
cağı gibi müennes de olamaz. 

Bu görüş gerçekten çok zayıftır. Allah rahmeti zikredince şu sözünde olduğu 
gibi müennes olarak zikretmiştir: ".JA __r.>-...ll 4--=Slu---9 �ı.Ş"' ulS �J � JJ/ Rah-
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metim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu sakınanlara yazacağım" (el-A'raf, 7/156) .  
Hz. Peygamber' den nakledilen kutsi bir hadiste de ··� �..;i..�· _,ı � � J u!/ 
Rahmetim gazabımı geçmiştir" buyrulmuştur. 140 Rahmet mastar olduğÜ için ta 
hazfedilmiş olsaydı o takdirde bu ayet ve hadiste mastarların te'n is takısı almış 
olması nasıl açıklanacaktır? Bunlarda da zamirin müzekker olarak rahmet masta
rını işaret etmesi gerekecekti .  Hikmet, kudret, irade, himmet ve benzeri kelimeler 
de böyledir. Bunlar da bu görüşü reddetmek için birer delildir. 

Dokuzuncu görüş: ·· '---?.)" kelimesi ile iki şey kastedilir: 

1- Nesep ve akrabalık: Kelime bu anlamda kullanılınca ta ile kullanılır, falan
ca benim akrabamdır derken " "J �) 4.;'.>\,;denilir. 

Mekan yakınlığı : Bu anlamda kullanılınca ta kullanılmaz. Falanca bana ya
kın oturdu derken "ı.i" l;.:) �)\., � .. denilir ancak "ı.i" �)" denilmez. 

Bu görüş el-Ferra' nın ve bir grubun görüşüdür. Ancak zayıf bir görüştür. Bu 
değerlendirme ··�_ /' lafzı zarf ise doğrudur. "L.) ._;... öi_,..J I �" denilebilir. 
Ancak ''--�;" lafzı isim ise doğru değildir. 

-

Onuncu görüş : Rahmet kelimesinin te'nis yapılması mecazi ise ta'nın hazfı 
caiz olur. " ··�ı e:Ll've " "..r......:.l l ..::.....J.1,denilebilmesi böyledir. 

Bu görüş de doğru değildir. Bu durum fiil müennesin zahirine isnad edilince 
geçerlidir. Ancak zamirine isnad edilirse ta'nın kullanılması zorunludur. '"..r......:J I 

"Wl.1 �1 . ..::.....J.1,denilir, "t11.1" denilmez. Çünkü sıfatta kelimeye ait zamir 
vardır. 

On birinci görüş: '' --:--.;)" mastardır, sıfat değildir. Bu nedenle ta çıkarılmış
tır. Bir müennesten mastar ile haber verilince ta ilave edilmez. "J� öİ_rı" denilir, 
" ";;J� öl_rıdenilmez. 

Bu konuda söylenenlerin en kötüsü bu görüştür. Bu görüşü ileri süren keli
menin mastar olarak kullanımı ile ilgili hiçbir şey bilmemektedir. Çünkü "�;'· 
kelimesi sıfattır. Mastar olan " """:"')kelimesidir. 

On ikinci görüş: "J.r-9 � .. k<".lıplarında müzekker ve müennes hem ha
kiki hem mecazi anlamda eşittir. Şair lmru'l-Kays şöyle demiştir: 

140 Buhari, Tevhid, XIII, 395, 415; Müslim, Tevbe, V, 595 . 



Sevimli hoş güzel bir kadın ki yarılmış bir ağaç dalı gibi uzun boylu 
Ve güzel kadınların ağzından dökülen şirin sözlü 

Ayrıca şöyle de demiştir: 

Vay haline, akşam olunca ne Ümmü Haşim ona yakın ne de Ye�ur'un kızı 
Seba be 

Cerir şöyle demiştir: 

Ümmü Amr sana yakın olduğu halde ne o seni ziyaret ediyor ne de sen onu 
ziyaret ediyorsan , hayatın sana bir faydası var mı? 

Ayrıca şöyle de demiştir: 

Sen doğru sözlü bir kimsenin ey Büseyn 
Şayet onun gamı açılmış olsaydı biz de savaşmamış olurduk 

Cerir şöyle de demiştir: 

Onlar aşkı davet etti sonra da kalplerimizi rehin aldılar 
Onlar dost olduğu halde onlardan gelen zorluk düşmandır. 

Bu görüşün şiirlerde çok fazla şahidi olduğunu söylemişlerdir. Bu görüşte bir 
takım te'viller ve zorlamalara gerek duyulmamıştır ancak oldukça zayıf bir görüş
tür. Bu görüşü reddedenlerden biri Ebu Abdullah b. Malik olup şöyle demiştir: 

Bu görüş zayıftır. Çünkü bu görüşü ileri süren ya �vezninin burada ve 
diğer yerlerde Jy.i vezni gibi müzekker ve müennes olduğu zaman tek bir lafız 
aldığını söylemiştir ya da özellikle burada �vezninin Jy.i veznine hamledildi
ğini söylemektedir. Birinci görüş Arapçaya vakıf olanların icmasıyla merduttur. 
�r. .�_); ve benzeri bu vezindeki kelimelerde ta kullanımı gereklidir. Bu ne
denle bu görüşü ileri süren ilim adamları "L:N d-1 ...:..;l5 t... J" "Annen de ahlaksız 
bir kadın değildi" (Meryem, 19/28) ve "� !..li t1J" "Ben ahlaksız bir kadın de
ğilim" (Meryem, 19/20) ayetlerini delil göstermişlerdir. Kelimenin aslı �'dir ve 
Jy.i veznindendir. Bu nedenle ta ilave edilmemiştir. Daha sonra vav ha'rfi ya ile , 
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damme kesra ile değiştirilmiştir. Böylece lafız �gibi olmuştur. Aslı itibariyle � 
vezninde olsaydı ta ilave edilir ve "� ..:1i �J" denilirdi. İkinci görüş de merduttur. 
Çünkü � vezninin J yJ veznine hamledilerek ona tabi kabul edilmesi uygun 
değildir. Bunun aksi yani JyJ vezninin � veznine tabi kabul edilmesi daha uy
gundur. Bu kalıplar lafız ve mana bakımından farklıdır. Lafız farklılığı ortadadır. 
Mana farklılığına gelince , �)kelimesinde mübalağa yoktur, az da olsa yakın 
olan her şeyi tasvir etmek üzere kullanılır. Oysa J yJ vezni mübalağa içindir. 

Mübalağaya delalet eden bir lafzın mübalağa içermeyen bir yapısı olmalı ve 
daha sonra bu lafızla mübalağa kastedilmeli böylece yapısı değişmiş olmalıdır. 
"-:' JLl kelimesinin ....., Jr-P olması veya 1J� kelimesinin 1� olması gibi . Oysa --:-:) 
kelimesi böyle değildir. 

lmru' l-Kays' ın beyitlerinde şu nedenlerden dolayı söz konusu görüşü destek
leyen bir delil yoktur. 

Birinci neden: Bu oldukça nadir olduğundan dolayı bir hükmü yoktur, çok 
fazla çeşidi de yoktur. J y-1 Jj:-i ... l.........J ı �l .�I ._;; _,.:...-1 ;e,._,.:...-1 örneklerinde oldu
ğu gibi asıl olarak kullanılmamıştır. Böyle olanların hükmü yoktur. 

İkinci neden: Şiirde rl:-ill � demeyi kastetmiş ancak izafet amacıyla ta'yı 
hazfetmiştir. El-Ferra ve bir diğer lügat alimine göre bu durumda ta' nın hazfı 
caizdir. Nite�im "ö)\...a.ll il!!J" ayetinde de kasıt "ö)l.aJI :i..ol!!J " 'dır. Çünkü bilinen 
�l![ lafzıdır. izafet dışında il!! denilmez . "ö.:ı l/' yerine ".:ı i/' denilmez . Ya da " ''�fü) 
yerine "JL!ı" denilmez. Bu lafızlarda yer alan ta Jwı babının elifi ya da ya'sına 
bedel olarak getirilmiştir. Çünkü ;;_.ı.;! lafzının aslı i ıJ;(dır. Ayne' l -harfin (vav) ha
rekesi kaf hafine nakledilmiş, iki eif ardı ardına gelince biri hazfedilerek yerine 
bedel olarak ta getirilmiştir. İzafet dışında bu ta harfi hep fiilde yer almıştır. Bazı
larına göre bu ta'nın hazfı kıyasen caizdir. Bazılarına göre semai olarak caizdir. 

Bu şekilde getirilip bulunması lazım olan ta ;.; j . ö.:ı _y kelimelerinde bulunmak
tadır. Bu kelimelerin aslı ıJjJ .-l>-J kelimeleridir. Bunların başında yer alan vav 
hazfedilmiş bedel olarak ta getirilmiş ve bulunması zorunlu addedilmiştir. Ancak 
şairin şu sözünde olduğu gibi izafet için hazfedilir: 

Ortaklar ayrılmayı ve sıyrılmayı tercih ettiler, 

Vaat ettikleri pek çok konuda vaatlerini yerine getirmediler. 

Şiirde _r>İJI �.)t. ..:.l _,..i..l>-1 denmek istenmiş ve ta hazfedilmiştir. 
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Bu kurala göre bazı kıraat alimleri " •� .J ıJ�lJ  c_J.}-JI ıJ,,ı) }JI Eğer onlar 
çıkmak isteselerdi elbet bunun için bir hazırlık yaparlardı "(et-Tevbe, 9/46) ayetini 
ta yerine ha ile okumuşlar, ta'yı hazfetmişlerdir. 14 1  

Üçüncü neden: İmru'l-Kays' ın "rl:.a.ll c:::W" sözünde fail vezni mef'ul anlamın
dadır. El-Muhkem adlı eserin sahibi � (vurmak ) anlamında �"j ve �)kelime
lerinin kullanıldığını söylemiştir. Bu durumda � kelimesi uıw yani � anla
mındadır. Bu yoruma göre burada ta' nın haztedilmesi kıyasa muhalif değildir. 

c:::W kelimesinin t_ki üzerine bina edilmesi, �.r" kelimesinin r r' üzerine bina 
edilmesi gibidir. Bu durumda müennes olunca ta alması gerekircTI. Ancak mef'ul 
anlamında fail veznine benzediği için olduğu gibi kalmış, ta almamıştır. 

Bu ayetle ilgili on iki görüşün tamamı işte bunlardır. Bu görüşlerin en sahih 
olanları altıncı ve yedinci görüştür. Diğer görüşler tartışmalı ,  zayıf hatta çok za
yıftır. Bu ilme yeni başlayanlar ve mukallitler buradaki incelikleri fark edemezler. 
İnsaf sahibi ve faziletli kişi için zayıf ve kuwetli görüş gizli kalmaz. Ayetle ilgil i son 
söyleyeceğimiz budur. Allah en doğrusunu bilir. 142 

�d..:., '1� �l>...... Ght ırı r- �- . t-i; : •· ı · � , \.J ,I \  'ı " . , " '.D ı .J. · , . � � - J '-? - LJ:'. _r. c.. -.( u-: .r.. '-? - ..T) 
" • ' ,, 1 ,,.  ,,. :::; - J  " ,. ,,  - " " , .. "' , 

.;r-ıı tr �Js �ı?ı � � � ��l_ğ �wı  � ll)L; s-? � 
' , ! '1 .;. ·� JJı · �- 01G i� " !  �\ iliı · ..! o v� 0 , (jj ! <:L\ er- . l? J - J - �; . c.� . : . J "' ..,. J.r ,--

t. ,,.  I ı ,,. ı c  J I ,. '  "° - � <oA� 0J� v--� �� �I  ._;� ..:l\J5 I� ':il 
5 7. Rahmetin in önünden rüzgarları müjde olmak üzere gönderen 

O'dur. Nihayet bunlar ağır yüklü bulutları kaldırınca Biz onları ölmüş 
(kurak} bir yere süreriz ve ondan su indiririz. Ve derken o su ile ürünün 
her türlüsünü çıkartırız. Işte Biz ölüleri de böyle çıkaracağız. (Bunları) iyi 
düşünüp ibret alırsınız diye (açıklıyoruz) . 

58. lyi ve temiz ülkenin bitkisi, Rabbinin izniyle çıkar. Kötü olandan 
ise faydası pek az bir şeyden başkası çıkmaz. İşte Biz ayetlerimizi, şükre
den bir topluluk için böylece türlü türlü ve tekrar tekrar açıklarız. 

141 Ebu' l-Feth b .  Cinni  rivayet etmiş ve şöyle demiştir: "İbn Vehb, Harmele b .  İmran' dan nak

len rivayet ettiğine
_ 
göre Muhammed b. Abdülmelik bu ayeti ,.,lı. .J l_,..lı-\ı (-'_;.JI 1 _,,1) _,.ı_, 

diye okumuştur". lbn Cinni şöyle demektedir: "Bu manada kullanılan ta ile ö..lı-şeklinde 

okumadır. Burada geçen ..ı...JI  kelimesi değildir . ..lJI yüzde çıkan yara anlamına gelir. Burada 

kastedilen .:;..lı- .J l_,..lı-\ı c_J,.;Jı l_pl) )_,anlamıdır. Bu da hazırlanırlardı, anlamındadır. Ancak 
kelimede yer alan te'nis ta'sı hazfedilmiş, zamir ha'sı te 'nis ta' sına bedel olarak getirilmiştir." 
Bk. İbn Cinni, el-Muhtesib, 1, 292. 

142 Bedfıiu 'l-fevfıid, III, 22-35. 
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Tefsiri : 

Allah Teala iki çeşit yeniden dirilme olacağını haber vermiştir. Bunlardan biri 
diğeri ile anlaşılır ve ona kıyas edilir. Daha sonra bir başka kıyas daha yapmış
tır. Yeryüzünde iyi ve temiz yerler olduğunu, buraya yağmur yağınca rabbinin 
izniyle bitkiler yeşerdiğini belirtmiştir. Yeryüzünde kötü ve pis yerler bulunduğu 
buralardan faydası pek az bir şeyden fazlası çıkmayacağını açıklamıştır. Buralara 
yağmur yağsa da temiz ve hoş yerlerin bitkileri yeşermez. 

Allah gökten kalplere indirdiği vahyi, yeryüzüne indirdiği suya benzetmiştir. 
Benzetme yönü onda ve bunda hayatın ortaya çıkmasıdır. 

Kalpler amellerin mekanı olması bakımından yeryüzüne benzetilmiştir. Yer
yüzü de bitkilerin yeridir. Vahiyden yararlanamayan,  arınmayan ve iman etme
yen kalp yağmurdan yararlanamayan, çok az yeşerebilen ve fayda vermeyen 
yer gibidir. 

Vahye iman eden, arınan ve vahiyle amel eden kalp yağmur vasıtasıyla ye
şeren toprak gibidir. 

Kur·an' ı dinleyip akleden ve düşünen mümin yağmurun etkisi ile güzelleş
miş, her güzel çiftten nice bitkiler yetişmiş, yemyeşil ve hoş bir ülkeye benzetil
miştir. Vahye yüz çeviren ise bunun aksidir. Başarıya eriştiren Allah' tır. 143 

� � (t  

J�1 �! � � �ı Cr.o � 1..o :ıı ı ı_J�ı r-ji � Jlt �) ıJl �; ı.:.L. jİ _w 
y:!o �� � ilı) Ll �_,.; � �ı j� � o °'� �  r.Y- �ık � 

�i , , �wı �) Cr.o JyJ �j �')'..j, � � _ _µ � j� �i · � 
59. Anda/sun Biz Nuh 'u kavmine gönderdik de: "Ey kavmim, Allah 'a 

ibadet edin. Sizin O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin 
için büyük bir günün azabından korkuyorum "  dedi. 

60. Kavminden ileri gelenler de (ona): "Şüphesiz biz seni apaçık bir 
sapıklık içinde görüyoruz" dediler. 

61 . Dedi ki: "Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktur. Fakat ben 
alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. 

Tefsiri: 
Ayet "Bende bir tek sapıklık yoktur" anlamındadır. Bu da onda bir tek sapık

lık dahi olmaması anlamındadır. Eğer ayette 4.l')\.....c yerine J)\...ô denmiş olsaydı bu 
mana ortaya çıkmayacaktı. Çünkü cins isim az ve çok için kullanılır. Menfi olanın 
çok olması mümkündür.144 

143 İ'lamu'/-muvakkiin, 1, 187, 188. 
1 44 El-Fevôid, 183 .  
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62. "Rabbimin vah yettiklerini size tebliğ ediyorum, sizin iyiliğinizi istiyo
rum ve ben Allah'tan (gelen vahy ile) sizin bilmediğinizi de biliyorum. " 

63. "Sizi uyarmak için, sakınmanız için ve belki (o sayede) rahmet 
olunursunuz diye Rabbiniz tarafından için izden bir kişiye bir öğüt geldi 
diye şaştınız m ı  yoksa? "  (dedi) . 

64. Bunun · üzerine onu yalanladılar. Biz de kendisini ve gemide 
onunla birlikte bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise 
(tufan ile) boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. 

65. Ad (kavmin)e de kardeşleri HCıd'u (gönderdik) .  O: "Ey kavmim, 
Allah 'a ibadet ediniz. O'ndan başka hiçbir ilah ın ız yoktur. Hala sakın
mayacak mısınız?"  dedi. 

66. Kavminin ileri gelenlerinden kafir olanlar da: "Biz senin aklında bir 
hafiflik görüyoruz ve gerçekten biz seni yalancılardan sanıyoruz" dediler. 

67. "Ey kavmim! Aklımda bir hafiflik yok. Fakat ben (size) alemlerin 
Rabbi tarafından (gönderilmiş) b ir peygamberim " dedi. 

68. "Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ve ben size güve
nilir bir nasihat ediciyim. 

69. "Sizi uyarmak için Rabbiniz tarafından içinizden bir adama size 
bir öğüt (risalet ve beyan) geldi diye şaştınız m ı  yoksa? Düşünün ki O, sizi 
Nuh kavminden sonra halifeler kıldı, yaratılış itibari ile size boy pos da 
verdi. O halde Allah 'ın n imetlerini hatırlayın ki kurtuluşa erdirilesiniz. " 

70. (Kavminin kafirleri Hz. Hud'a): "Sen bize babalarımızın ibadet 
ettiklerini terkederek yalnız Allah 'a ibadet edelim diye mi geldin? O hal
de doğru söyleyenlerden isen bizi kendisiyle tehdit ettiğin şeyi (azabı) 
getir" dediler. 

71 . Dedi ki: "Gerçekten Rabbin izden size bir azab ve gazab gelecek
tir. Allah 'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, kendinizin ue atalarınızın 
taktığı (ilah diye adlandırdığın ız) bir takım adlar hakkında mı benimle 
tartışıyorsunuz? Artık (azabı) bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle birlikte 
(onu) bekleyenlerdenim . " 

72. Bunun üzerine Biz kendisini de onunla beraber olanları da tara
fımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayıp iman etmeyen
lerin ise köklerin i kestik. 

73. Semud (kavmin) e de kardeşleri Salih ' i  (gönderdik. Onlara) : "Ey 
kavmim, Allah 'a ibadet edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Size 
Rabbin izden apaçık bir mucize (belge) gelmiş bulun uyor. İşte size bir 
mıicize olmak üzere Allah 'ın dişi devesi. Onu bırakın, Allah 'ın arzında 
ot/asın. Ona kötülükle dokunmayın, sonra sizi acıklı bir azab yakalar" 
dedi. 



150 ·:· Bedai 'ut-tefslr 

74. "Hatırlayın ki (Allah) Ad (kavmin) den sonra sizi (Hicr'de) hali
feler kılıp yeryüzüne yerleştirdi. Ovalarında köşkler yapıyor, dağlarında 
evler yontuyorsunuz. Artık Allah 'ın nimetlerini hatırlayın. Yeryüzünde 
fesatçılar olup taşkınlık yapmayın. " 

75 . Kavminden müstekbir olanların ileri gelenleri kendilerince zayıf 
kabul ettiklerine (mustaz'aflara), yani aralarından iman edenlere şöyle 
dediler: "Salih 'in gerçekten Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygam
ber olduğunu biliyor musunuz?"  Onlar da: "Doğrusu biz onunla gönde
rilene iman edenleriz" dediler. 

76. O m üstekbirler: "Doğrusu biz şu sizin iman ettiğinizi inkôr eden
leriz" dediler. 

77. Derken o dişi deveyi kesip öldürdüler, Rabblerinin emrine karşı 
büyüklenerek isyan ettiler ve: "Ey Salih, eğer sen gönderilmiş peygam
berlerden isen bizi tehdit edip durduğunu getir" dediler. 

78. Bunun üzerine şiddetli bir sarsıntı (bir zelzele) onları yakalayıver
di de yurtlarında diz üstü çökenler oldular. 

79. O da onlardan yüz çevirdi ve: "Ey kavmim, gerçekten ben size 
Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size (içtenlikle) öğüt verdim. Fakat siz 
öğüt verenleri sevmezsiniz" dedi. 

80. LCıt'u da (kavmine gönderdik) . Han i o kavmine: "Sizden evvel 
alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?" de
mişti. 

Tefsiri : 

LCıtiler hakkındaki bu ayet hayasızlığın birçok çeşidi olduğunu açıklamaktadır. 
Allah zinayı hayasızlığın bir çeşidi olmasından ötürü hoş karşılamamış, lCıtiliği ise 
hayasızlık olarak tarif etmiştir. Bu tarif lCıtiliğin hayasızlığın tüm manalarını kapsa
dığını göstermektedir. Yani ,  hayasızlık olduğu herkes tarafından kabul edilen bir 
işi mi yapıyorsunuz? denilmektedir. LCıtilik hayasızlığı tam ve çok açık olduğun
dan dolayı ismini ayrıca zikretmeye ihtiyaç duyulmamıştır. Çünkü hayasızlık keli
mesi b ir başka şey için kullanılmamaktadır. Bu kullanımın bir benzeri Firavun' un 
Musa'ya (a .s) "Ve işlediğin o işi de yaptın" (eş-Şuara, 26/19)  demesidir. 

Yani  herkes tarafından bilinen o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Allah Teala daha 
sonra bu işin hayasızlık olduğunu ve onlardan önce hiç kimse tarafından yapıl
madığını "Sizden evvel alemlerden hiç kimsenin yapmadı{) hayasızlığı mı yapı
yorsunuz?" diyerek te'yid etmiştir. Ardından kalbi tiksindiren,  kulağı tırmalayan , 
insan doğasının şiddetle nefret ettiği bu davranışın erkeğin bir kadınla birliktelik 
gibi bir erkekle birliktel iği olduğunu vurgulamış ve şöyle demiştir: 
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81 . "Çünkü siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. 
Hayır, siz çok ileri giden bir kavimsiniz. " 

Tefsiri : 

Onların kadınlarla birlikte olmayı istememelerine dikkat çekerken onları 
böyle davranmaya sevk eden etkenin sadece şehvet olduğunu belirtmiştir. Bu 
fiille erkeğin kadına duyduğu ihtiyaç mahiyetinde cinsel isteğini karşılayıp zevk 
elde etmek, kadının uğruna anne ve babasını dahi unutup kocasına dayandığı 
bir sevgi ve şefkat ortamına kavuşmak ya da neslin devamını sağlamak amacı 
bulunmadığını beyan etmiştir. Oysa kadın ve erkek arasındaki evlilik bağı var
lıkların en şereflisi olan insan soyunu sürdürmektir. Kadını koruma altına almak 
ve cinsel isteğini gidermektir. Nesebin kaynağı olan sıhri akrabalık bağını tesis 
etmektir. Erkeğin kadını kollayıp gözetmesidir. Allah'ın en çok sevdiği peygam
berler, veliler, müminler evlilik bağında kadın ve erkeğin bir araya gelmesi ile 
doğarlar. Hz. Peygamber diğer peygamberlere karşı kendi ümmetinin çokluğu 
ile övünür. 145 Evliliğin bu benzeri pek çok faydası vardır. LCıtiliğin zararları ise 
sayılamayacak kadar çok olmakla birlikte evliliğin faydalarının hepsini engeller, 
ortadan kaldırır, zararların tafsilatını ancak Allah bilir. Allah lCıtiliğin erkeklerin 
fıtratına aykırı olması, Allah' ın erkeklerde yarattığı tabiatı bozması sebebiyle çir
kin olduğunu açıklamıştır. LCıtiler kadınları bırakıp erkeklere şehvet duymuş, bu 
nedenle Allah da onların diyarının altını üstüne getirmiştir. Aynı şekilde onlar da 
fıtratı alt üst etmişlerdi, bu nedenle baş aşağı azap göreceklerdir. Allah bu işin 
çirkinliğini onlar hakkında haddi aşmak tabirini kullanarak vermiştir: "Hayır, siz 
çok ileri giden bir kavimsin iz. " ( el-A'raf, 7/8 1 )  

Bunun bir benzeri ya d a  yakın bir ifadenin zina hakkında kullanılıp kullanıl
madığını bir düşün! Allah Lut kavmi hakkında şöyle buyurmuştur: 

"Lut'a da h ikmet ve ilim verdik. Onu kötülükleri işleyen o ülkeden kurtardık. 
Çünkü onlar kötü bir kavim idiler, hem jôsıktılar. " (el-Enbiya, 21174) 

Allah bu ayette onları iki vasıfla kınamıştır: Kötülük ve fısk. Peygamberleri
nin diliyle onları fesat sahipleri olarak tarif etmiştir: 

"O da: "Rabbim, bu fesatçılar topluluğuna karşı bana yardım et" dedi " (el
Ankebut, 26/30) .  

145 Burada Ahmed b. Hanbel ' in Enes b. Malik'ten naklettiği bir hadise işaret edilmektedir. 
(Müsned, i l i ,  158) .  Bu hadisi Ebu Davud, Nikah, VI. 45 ( Kısır kadınlarla evlenmenin yasak
lanması babında) rivayet etmiştir. Nesai de Nikah. VI . 65.66 (Kısır kadınlarla evlenmenin 
mekruh olması babında) nakletmiştir. Hadisin tahrici için bk. el-Elbani. Adôbu 'z-zifôf. s. 
132 
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İbrahim'e (a .s)  hitap eden meleklerin diliyle onlar hakkında zalim ifadesini 
kullanmıştır: 

"Elçilerimiz İbrahim'e (evlat) müjde(si) ile geldiklerinde, dediler ki: "Muhak
kak ki b iz şu kasaba halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalimler oldular. " 
(el-Ankebut, 26/31) 

Bir düşün! Başka kim bu kimseler gibi cezalandırıldı? Bunlardan başka 
kimse Allah tarafından bu şekilde kınandı mı? Melekler onları helak edecekle
rini açıklayıp İbrahim (a.s) onlar hakkında meleklerle tartışınca İbrahim' e  şöyle 
denilmişti : " (Melekler dediler ki) : "Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin 
(azap) emri gelmiştir. Onlara reddolunmayacak bir azap gelip çatacaktır. " (HCıd, 
1 1/76 ) . 146 
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82. Kavminin cevabı yalnızca: "Çıkarın onları (LCıt'u ve ona uyan

ları) ülkenizden. Çünkü onlar fazla temiz kalmak isteyen insanlarmış" 
demek oldu. 

146 Ed-Dôu ve'd-devô, 258-260. 
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83. Bunun üzerine Biz de hem onu hem de ehlini kurtardık. Ancak 
karısı geride kalıp helak edilenlerden oldu. 

84. Onların üzerine bir yağmur yağdırdık. Günahkarların sonunun 
nasıl olduğuna bir bak! 

85. Medyen'e de (soyca) kardeşleri Şuayb 'ı (gönderdik) . Dedi ki: "Ey 
kavmim, Allah 'a ibadet edin. O'ndan başka h içbir ilahınız yoktur. Rab
bin izden size apaçık bir belge (mucize) gelm iştir. Artık ölçeği ve teraziyi 
tam tutun. lnsanların eşyasını (haksızlık edip) eksik vermeyin. Islah edil
dikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Şayet inanan kimse
lerseniz böylesi hakkın ızda daha hayırlıdır. 

86. "Ve siz öyle her yolun başında oturarak Allah 'a iman edenleri 
tehdit edip ve eğriliğini arayarak Allah 'm yolundan alıkoymayın. Düşü
nün ki siz vaktiyle çok az idiniz de sizi çoğalttı. Bir de fesad çıkaranların 
sonları n ice olmuştur, bir bakıverin. 

87. "Şayet için izden bir kısmı benimle gönderilene iman etmiş, bir 
kısmı da iman etmemişse; Allah aramızda hükm ün ü  verinceye kadar 
sabredin. O, hüküm koyanların en hayırlısıdır. " 

88. Kavminden büyüklük taslayan (müstekbir), ileri gelenler (mele): 
"Ey Şuayb, seni ve sen inle beraber iman edenleri muhakkak ülkemiz
den çıkaracağız, yahut mutlaka bizim din imize döneceksiniz" dediler. O: 
"Ya istemezsek de mi?"  dedi 

89. (Devamla) : ''Allah bizi ondan kurtardıktan sonra yine sizin dini
nize geri dönersek doğrusu A/lah 'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Ona 
dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Meğer ki Rabbimiz olan Allah 
dileye. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatm ıştır. Biz, ancak Allah 'a güvenip 
dayandık. Rabbimiz, b izimle kavmimiz arasında Sen hak ile hükmet! 
Sen hükmedenlerin en hayırlısısın . " 

Tefsiri :  

Bu ayet Kaderiyye' nin irade konusundaki te'vilin i iptal etmektedir. Kavmi 
Şuayb'a "Sen de biliyorsun ki Allah Teala'nın bir kimsenin küfür ve şirke gir
mesini istemesi imkansızdır" demişler ancak Allah' ın dilediği kimseyi dalalete 
düşürme, dilediği kimseyi hidayete erdirme iradesini istisna etmişlerdir. Şuayb 
ise onlara: "Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır" diyerek meseleyi Allah' ın ilim 
ve iradesine irca etmiştir. Allah ' ın yaratmasında geniş bir ilim vardır. İradesi ya
rattıklarının bilgisinin ötesindedir. Bizler bilgi ve irademiz nispetinde onu idrak 
edemeyiz bu nedenle bu konuya girmiyoruz. Allah' ın bizim bilgi ve irademizin 
ötesinde bir ilmi ve iradesi vardır. Bu sebeple Şuayb (a .s) meseleyi O' na irca 
etmiştir. 147 
---- --- ---�--

147 Şifôu '/-alil, 64. 
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90. Kavminden kôfir olan ileri gelenler: "Şuayb 'e uyarsanız, andol
sun ki, o takdirde muhakkak en büyük zarara uğramış kimseler olacak
sınız" dediler. 

91 . Bunun üzerine şiddetli sarsıntı onları yakalayıverdi de yurtların
da diz üstü çökenler oldular. 

92. Şuayb 'ı ya/anlayanlar zaten orada oturmamış gibi oldular . . 
Şuayb' ı  ya/anlayanlar, işte en büyük zarara uğrayanlar onlar oldular. 

93. Bunun üzerine onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: "Kavmim, an
da/sun ben size Rabbimin vahiylerini tebliğ ettim ve size içtenlikle öğüt 
verdim. Şimdi kôfir bir topluma nasıl tasa/anayım? "  

94. Biz, hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek halkını yalva
rıp yakarsınlar diye mutlaka fakirlik, sıkıntı ve hastalığa uğratmışızdır. 

95. Sonra bu sıkıntının yerini iyilikle değiştirdik. Nihayet çoğaldılar ve: 
"Atalarımıza da darlık ve genişlik dokunmuştur" dediler. Bunun üzerine 
Biz de kendileri farkında olmadan onları ansızın (azapla) yakalayıverdik. 

96. Eğer o ülke halkı iman edip de sakınmış olsalardı, üzer/erine 
gökten ve yerden nice bereketler açardık. Fakat onlar (peygamberlerini) 
yalanladılar bunun için Biz de kazanmakta oldukları yüzünden onları 
(azapla) yakalayıverdik. 

97. Acaba o ülkeler halkı, geceleyin uyurlcırken azabım ızın kendileri
ne geleceğinden emin mi oldular? 
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98. Yoksa o ülkelerin halkı kuşluk vaktinde oynarlarken de azabımı
zın kendilerine geleceğinden yana emin mi oldular? 

99. Yahut onlar Allah 'ın azabından emin mi oldular? Hüsranda olan 
kavimden başkası Allah 'ın azabından emin olamaz. 

Tefsiri : 

Bu ayet kafir ve fa.cirler hakkındadır. Ayetin manası günahlara karşı Allah'ın 
azap etmeyeceğinden ancak hüsran sahipleri emin olabilir. O'nun azabından 
korkanlar O'nu tanıyanlardır. Allah'ın bir azabı da azabı ertelemesi, insanların 
günahlara dalıp alışmaları ve bu gaflet ve serbest zamandan sonra azabın aniden 
gelmesidir. 148 

1 00. Yeryüzüne, sahiplerinden sonra, mirasçı olanlar hôlô. şunu açık
ça anlamadılar m ı ?  Eğer Biz dileseydik onları da günahlarından ötürü 
azap/andırır, kalplerini mühür/erdik de (kalpleri) işitmez oluverirlerdi. 

1 01 .  İşte o beldelerin haberlerinden bir kısm ın ı  sana an/atıyoruz. 
Gerçekten peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat daha 
önce yalanladıkları şeylere iman etmediler. İşte Allah kôfirlerin kalplerini 
böyle mühürler. 

Tefsiri: 

Bu ayet ile ilgili üç görüş vardır: 

Ebu İshak şöyle demiştir: Burada iman etmeyenlerle ilgili bilgi verilmiştir. 
Nuh (a.s) hakkında: "Nüh 'a şöyle vahy olundu: ' Kavminden daha evvel iman 
etmiş o/anlardan başkası asla iman etmeyecektir. O halde işlediklerine tasalan
ma" (Hud, 1 1 136) denilmesi de böyledir. Bu görüş "İşte Allah kafirlerin kalplerini 
böyle mühürler" ibaresi ile delillendirilmiştir. Bu ifade onların kalplerinin mühür
lendiğine delalet eder. 

İbn Abbas şöyle demektedir: Bu kafirler ataları Adem'in neslinden yaratılıp 
da kendilerinden misak alınınca yalanlamalarından ötürü peygamberler gönde-

148 El-Fevôidu'l-Muşavvika, 1 6 1 .  
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rilince iman edecek değillerdi. İstemeye istemeye dilleri ile ikrar edip içlerinden 
yalanlayarak iman etmişlerdi. 

Mücahid şöyle demektedir: Helak olduktan sonra onları yeniden diriltecek 
olsak daha önce yalanladıkları için yine iman etmezler. 

Mücahid' in tefsirinin benzeri şu ayette de ifade edilmiştir: "Eğer geri döndü
rülür/erse yine kendilerine yasaklanan şeylere geri dönerler " (el-En'am, 6/28) . 

Başka müfessirler şöyle demiştir: Peygamberler istedikleri mucizeleri getirip 
onlar da bu mucizeleri gördükten sonra da iman edecek değillerdi. Önceki ya
lanlamaları gerçeği öğrendikten sonra da iman etmelerine engel olmuştur. Gerçe
ği inkar edip yüz çeviren, kabul etmeyen kimsenin cezası imandan uzaklaşmak, 
iman ile arasına engel girmesi ve kalbinin doğru yoldan sapmasıdır. Bu, günah 
sebebiyle dalalete uğramaktır. Allah' ın kulları karşısında adil olmasının neticesidir. 
Başlangıçta iman etmeyi kabullenmeyerek dalalete düşmesi ya da hidayete erme
si ise Allah' ın kulu hakkındaki ezeli ilminden kaynaklanmaktadır. Allah kulunun 
hidayete ermeyeceğini, buna layık olmadığını, konumunun buna uygun olmadı
ğını bilmektedir. Allah hidayet ve başarıyı nerede var edeceğini en iyi bilendir. 

Allah peygamberliği kime bahşedeceğini de en iyi bilendir. Herkes risaleti 
Allah ' tan alıp kullara ulaştırmaya layık değildir. Risaletin kendisine ulaştığı her
kes de bunu kabul ve tasdike layık değildir.149 
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1 02. Onların çoğunda ahde vefa bulamadık. Onların çoğunu gerçek
ten fasık  kimseler bulduk. 

1 03. Sonra onların (o peygamberlerin) ardından Musa'yı ayetlerimiz 
(mucize/erimiz) le Firavun'a ve (kavminin) ileri gelenlerine (mele 'ine) 
gönderdik. Onlarsa bu ayetlere karşı zalimlik ettiler. Fesatçıların sonu 
nice oldu; bir bak! 

1 04. Musa dedi ki: "Ey Firavun, ben şüphesiz ki alemlerin Rabbi 
tarafından gönderilmiş bir peygamberim. " 

1 05. ''Allah hakkında hakdan başkasını söylememek bana bir borç
tur. Gerçekten size Rabbinizden apaçık bir delil ile geldim. Artık İsrailo
ğulların ı  benimle gönder. " 

1 06 .  Dedi ki: "Eğer sen bir ayet ile gelmişsen ve eğer doğru söyleyen
lerden isen haydi onu göster. " 

1 07. Bunun üzerine asasını (yere) bıraktı. (Asa) hemen apaçık bir 
ejderha oluverdi. 

1 08. Elini çıkardı: Ne görsünler! O bakanlara bembeyaz parlıyordu. 

1 09. Firavun kavminden ileri gelenler: "Muhakkak bu gayet bilgin 
bir sih irbazdır" dediler. 

1 1 0. "Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. " (Firavun sordu) : "O halde 
ne buyurursunuz?" 

1 1 1 .  Dediler ki :  "Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcılar 
gönder de; 

1 12. "Sana ne kadar bilgin sih irbaz varsa hepsini getirsin ler. " 

1 1 3. Sihirbazlar Firavun'a geldi. Dediler ki: "Eğer galip gelen biz 
olursak herhalde bize bir mükCıfat var, değil mi?"  

1 14. "Evet (var), hem siz elbette yakınlaştırılmış/ardan da olacaksı
n ız. " dedi. 

1 15. (Buluşma yerinde sihirbazlar): "Ey Musa, (asCını) sen mi ilk ata
caksın, yoksa ilk atanlar biz mi olalım ?"  dediler 

Tefsiri: 

Sihirbazların "Ey Musa, sen mi ilk atacaksın?" demeleri onların Musa'ya 
tercih hakkı vermeleri, nezaket ve edep içinde olmalarındandır. Meslekta§ların 
bir araya gelince münazara yapacakların cedele ba§lamadan önceki tavırları gibi 
birbirlerini buyur etmeleri de böyledir. "Yoksa ilk atanlar biz mi olalım?" demi§, 
" İlk önce biz mi atalım?" dememi§lerdir. Çünkü Musa'dan önce atmayı §iddetle 
istemekte , önceliği arzulamaktadırlar. Bu mana muttasıl zamirin munfasıl zamirle 
te'kid edilmesinden anla§ılmaktadır. 150 

150 e/-Fevôid, 204. 
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Onların asalarını kendisinden önce atmak istediklerini Musa bilmiyordu. 
Çünkü bu isteklerini açıkça ifade etmemişlerdi. Ancak Musa'ya hitap ederken iki 
zamirle te'kid ederek bu isteklerini ortaya koymuş oldular. Musa da onların önce 
atmak istediklerini anladı .  Aksi takdirde Musa'ya hitap ederken "Önce sen mi 
atacaksın? Yoksa önce biz mi atacağız?" şeklinde benzer cümleler kullanmaları 
gerekirdi .  Oysa kendileri için "Yoksa ilk atanlar biz mi olalım?" dediler. Musa bu 
cümleden hareketle onların önce atmak istediklerini anladı .  Bunlar ince ve derin 
manalardır ancak zeki ve akıllı insanlar bunun farkına varabilir. ısı 

151 el-Fevôid, 206-207. 
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1 1 6 .  "Önce siz atın" dedi. Onlar (büyü aletlerini yere) b ırakınca in
sanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Ve böylece büyük 
bir sihir ortaya koydular. 

1 1 7. Biz de Musa 'ya: ':.:\sanı bırak" diye vahyettik. Bir de ne gör
sünler, (bir ejderha olan asa) onların uydurup düzdük/erini yakalayıp 
yutuyor. 

1 18. işte böylece, hak yerini buldu, onların yapmakta oldukları şey-
ler de boşa çıkıp gitti. 

1 1 9. Artık oracıkta yenilmiş oldular, küçülmüşler olarak geri döndüler. 

1 20. Sihirbazlar ise hep birden secdeye kapandılar. 

1 21 .  Dediler ki: "Alemlerin Rabbine iman ettik; 

1 22. "Musa ve Harun'un Rabbine. " 

1 23. Firavun: "Ben size izin vermeden önce mi ona iman ettiniz? Bu, 
şüphe yok ki ahalisini oradan çıkarmanız için şeh irde kurduğunuz gizli 
bir tuzaktır. Yakında bileceksiniz "  dedi. 

1 24. "Mutlaka ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra 
da muhakkak topunuzu astıracağım. " 

1 25. "Biz, m uhakkak Rabbimize dönücü/eriz " dediler. 

1 26.  "Sen bizden ancak, Rabbimizin ayetlerine, onlar bize geldiğin
de iman ettik diye intikam alıyorsun. Ya Rabb, üzerimize sabır yağdır ve 
Müslümanlar olarak canımızı al! " 

1 27. Firavun kavminden ileri gelenler (Firavun'a) şöyle dedi: "Musa 
ve kavmini yeryüzünde (Mısır'da) fesatçılık etsinler, seni ve ilahlarını 
terketsin/er diye mi bırakacaksın? "  O da: "Oğulların ı öldürür, yalnız 
kadınlarını diri bırakırız, şüphesiz biz onların üzerinde kahredici güce 
sahibiz" dedi. 

1 28. Musa kavmine: ':.:\llah 'tan yardım dileyin ve sabredin . Şüphesiz 
ki yeryüzü Allah 'ındır, kullarından dilediğine onu miras verir. lyi akibet 
ise, takva sah iplerin in olacaktır" dedi. 

1 29. Onlar: "Sen bize gelmezden evvel de geldikten sonra da işken
ceye uğratıldık" dediler. Dedi ki: "Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak 
eder ve sizi yeryüzünde halifeler kılar. O zaman da sizin nasıl davrana
cağın ıza bakacaktır. " 

1 30. Ando/sun ki Biz Firavun hanedanını belki düşünüp ibret alırlar 
diye yıllarca kuraklıkla ve ürün kıtlığı ile sıkıntıya düşürdük. 

1 31 . Fakat onlara iyilik geldiğinde: "Bu zaten bizim hakkımızdır" de
diler. Eğer kendilerine bir fenalık gelirse Musa ve beraberindekilerin 
uğursuzluğu olarak kabul ederlerdi. lyi bilin ki onların uğradığı uğursuz
luk ancak Allah tarafındandır. Fakat onların çoğu bilmezler. 
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Tefsiri: 
Bereket, bolluk ve afiyetle karşılaşınca bunun kendilerine ait olduğunu ve 

buna layık olduklarını söylerler. Ancak bir sıkıntı, darlık, kıtlık ve benzeri afetlerle 
karşı karşıya kalınca bunlara Musa' dan ve ashabından, onların uğursuzluğundan 
dolayı duçar olduklarını söylerler. Uğursuzluk telakkisine inanan kişinin uğursuz 
bulduğu kimse hakkında söylediği sözleri sarf ederler. Oysa Allah bu olanların 
kendi katından olduğunu beyan etmiştir. Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesel

lem- düşmanları hakkında da aynı şey söylenmiştir: 

"Eğer onlara bir iyilik dokunursa: "Bu Allah'tandır" derler. Şayet onlara bir 
kötülük dokunursa: "Bu sendendir" derler. " (en-Nisa , 4/78) . 

Üç yerde düşmanların uğursuzluk telakkisinden söz edilmiş ve Allah Teala 
onların Musa ve kavmi hakkındaki uğursuzluk iddiasını cevaplamıştır. Uğursuz
luklarının Musa' dan kaynaklanmadığını, Allah katından olduğunu belirtmiştir. 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- hakkındaki uğursuzluk iddiasına karşılık 
da şöyle demiştir: "De ki hepsi Allah katındandır. " Peygamber hakkındaki bu 
iddialara karşılık onlara: "Dediler ki: "Sizin uğursuzluğunuz sizinle birliktedir" 
(Yasin ,  36/19)  denilmiştir. 

"Dedi ki: "Sizin uğurunuz Allah nezdindedir" (en-Nemi, 27/47) ayeti hak
kında İbn Abbas şöyle demiştir: 152 Onların uğuru onlar hakkındaki kaza ve ka
derdir. Bir rivayete göre "Onların uğursuzluğu Allah katındandır." Yani kafir ol
maları ve Allah' ın ayetlerini ve peygamberlerini yalanlamaları nedeniyle Allah 
katından onlara uğursuzluk verilmiştir. İbn Abbas rızıkların ve kaderin insana tabi 
olduğunu söylemiştir. 1s3 

152 Taberi, Tefsir, IX, 29, 30; ed-Dürrü 'l-mensur, l l I ,  5 18, 519 .  
153 Miftahu  ddri 's-sadde, 587 .  
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132. Ve dediler ki: "Bizi büyülemek için her ne mücize getirirsen 

sana asla iman edecek değiliz ". 

1 33. Biz de onlara ayrı ayrı ayetler (mucizeler) olmak üzere başla
rına tCıfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine 
büyüklük tasladılar. Onlar günahkar bir topluluk idiler. 

1 34. Üzerlerine bu azab çökünce: "Ey Musa! Sana olan ahdi hürme
tince bizim için Rabbine dua et. Şayet bu azabı b izden kaldırırsan, an
da/sun sana iman edeceğiz ve Israiloğulların ı  da mutlaka seninle birlikte 
göndereceğiz " dediler. 

1 35. Biz kendisine erişecekleri bir süreye kadar üzer/erinden azabı 
giderince, bir de bakarsın ki onlar ahit/erini bozmuşlar bile . . .  

1 36. Artık Biz de ayetlerimizi yalanlamaları, onları umursamamaları 
yüzünden kendilerinden intikam aldık ve hepsin i denizde boğduk. 

1 37. Zaafa uğratılagelmiş kavmi de bereketlendirdiğimiz yerin doğu
larına da batılarına da mirasçı kıldık. (Böylece) Rabbinin Israiloğullarına 
olan o pek güzel va 'di (sözü, işkencelere) sabretme/erinden ötürü bü
tünüyle yerini buldu. Firavun ve kavminin yapmakta ve yükseltmekte 
oldukları (binaları) nı ise darmadağın ettik. . 

138. Israiloğullarını den izden geçirdik. Kendilerine ait putlara tapa
gelen bir topluluğa rastgeldiler. "Ey Musa, onların nasıl ilôhları varsa, 
sen de bize böyle bir ilah yap" dediler. "Siz gerçekten cahillik eden bir 
topluluksunuz! " dedi. 
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139. "Şüphesiz ki on ların içinde bulunduk/arı yok olmaya mahkumdur 
ve yapmakta oldukları da batıldır. " 

1 40. Dedi ki: "O sizi alemlere üstün kılmışken, ben sizin için ilah 
olarak Allah'tan başkasını mı arayacak mışım?"  

141 .  Hani sizi, size işkencelerin en  kötüsünü yapan, oğullarınızı öl
düren, kızların ızı da (hizmetlerinde kullanmak için) sağ bırakan Firavun 
hanedanından kurtarm ıştık. Bu, size Rabbin izden büyük bir imtihan (ve 
bela) idi. 

142. Musa ile otuz gece sözleştik ve buna ayrıca on gece daha kat
tık. Böylelikle Rabbin in tayin buyurduğu vakit kırk geceye tamamlandı. 
Musa kardeşi Harun'a: "Kavmim içinde yerime geç, ıslah et, fesatçıların 
yoluna da uyma!" dedi. 

143. Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip ve Rabbi de onunla konuşun
ca dedi ki: "Rabbim, bana kendini göster de Sana bakayım. " Buyurdu 
ki: "Beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak! Eğer o yerinde durabi
lirse sen de Beni görebileceksin. " Rabbi o dağa tecelli edince, onu pa
ramparça etti. Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: "(Allah 'ım) Seni 
tenzih ederim. (Seni görme isteğimden) Sana tövbe ettim ve (dünyada 
görülemeyeceğine) iman edenlerin ilkiyim. " 

Tefsiri : 

Bu ayetin delaleti çok farklı yönlerden beyan edik�bilir: 154 

Birincisi: Kelimulla.h ve Alla.h' ın elçisi Musa.' nın (a .s )  Allah' tan caiz olmayan 
bir şeyi istediği zannedilmemelidir. Böyle bir durum batıldır ve imkansızdır. Yu
nan düşüncesinde ve Firavun Sabiiliğinde Allah yiyen,  içen, uyuyan bir varlık
tı. Oysa. Allah bu vasıflardan münezzehtir. Sabiillerin, Mecusilerin , müşriklerin ,  
putperestlerin , Cehmiyye'nin kollarının ve Firavunluğun takipçileri nasıl olur 
da Allah' ı  Musa b .  İmran'dan daha iyi tanırlar? Bu imkansızdır. Musa'ya düşen 
Allah' ı bu vasıflardan tenzih etmektir. 

!kincisi: Allah Musa' nın bu isteğini münker görmemiştir. Bu imkansız bir is
tek olsaydı o zaman münker görürdü. Bu itibarla İbrahim (a.s) Allah'tan ölü
leri nasıl dirilttiğini göstermesini isteyince bu isteği de yakışıksız bulmamıştır. 155 

154 Müminlerin çıplak gözle Allah'ı görmelerine delaleti bakımından tefsir edilmektedir. Bu, din 
gününde Allah' ın bize sunacağı bir rahmettir. 

1 55 Bu durum şu ayette ifade edilmektedir: "Hani Ibrahim "Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini 
bana göster" demişti. "inanmadın mı yoksa?"  diye buyurdu. O da: "İnandım. Fakat kalbi

min mutmain olması (yatışması) için (soruyorum)" demişti. Buyurdu ki: "Dört kuş ali Onları 

kendine alıştır. Sonra onların her bir parçasını  bir dağın üzerine bırak Sonra da onları çağır, 

koşarak sana gelirler Bil ki Allah mutlak gôlibdir, Hakimdir. " (el-Bakara. 2/260 ) .  
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İsa (a.s) Allah'tan gökten bir sofra indirmesini isteyince bunu da uygunsuz 
addetmemiştir. 156 Ancak Nuh (a .s)  oğlunun kurtulmasını isteyince bu isteği uy
gun bulmamış ve şöyle demiştir: 

"Buyurdu ki: "Ey Nuh, o (oğlun) sen in ailenden değildir. Çünkü o( onun işle
diği) salih olmayan bir ameldir. Öyleyse bilmediğin bir şeyi Benden isteme. Ben, 
cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Dedi ki: "Rabbim ben, bilmedi
ğim şeyi senden istemekten Sana sığın ırım. Eğer beni bağışlamaz ve merhamet 
etmez isen, en büyük zarara uğrayanlardan olurum. " (Hud, 1 1 146-4 7) . 

Üçüncüsü: Ayette Musa'ya cevap olarak ..; ; uJ (Beni asla göremezsin) de
nilmiş, ..; ; 'l (Beni göremeyeceksin) denilmemiştir. Bu ifade Allah' ı görmenin 
asla mümkün olmadığına delildir. Düşünen için , her iki cevap arasındaki fark 
ortadadır. Ayet Allah ' ın gördüğünü ancak Musa'nın görme kapasitesinin Allah' ı  
görmeye yetmediğini ortaya koymaktadır. Bu dünyada insanın görme kapasitesi 
Allah' ı  görebilmeye yetecek kadar değildir. 

Dördüncüsü: Allah Teala "Fakat şu dağa bak! Eğer o yerinde durabilirse sen 
de Beni görebileceksin" diyerek gücü ve sağlamlığına rağmen dağın bile Allah ' ın 
tecellisi karşısında ayakta duramayacağını ,  dolayısıyla zayıf bir varlık olan insa
nın Allah'ı görmesinin imkansız olacağını bildirmiştir. 

Beşincisi: Allah dağı yerinde durdurmaya kadirdi. Bu imkansız değildi , bi
lakis mümkündü. Rüyet buna bağlı idi. Rüyet imkansız olsaydı dağın yerinde 
durması gibi mümkün bir şarta bağlanmazdı . Rüyet imkansız olsaydı bu durum 
şöyle demeye benzer: "Dağ yerinde dursa ben yiyip içerim,  uyurum. Bu işlerin 
hepsi sizin için eşittir. 

Altıncı görüş: "Rabbi o dağa tecelli edince, onu paramparça etti " sözü, rüye
tin caiz olduğuna delalet eden en açık delillerden biridir. Allah ' ın ecir ve günahı 
olmayan cansız bir dağa tecelli etmesi mümkün ise nebi ve resullerine, velilerine 
ikramda bulunarak tecelli etmesi ve kendisini göstermesi nasıl imkansız olabilir? 
Allah Teala Musa'ya (a .s)  bu dünyada dağın rüyet karşısında ayakta duramıyor
sa, daha zayıf olan insanın da duramayacağını göstermiş olmaktadır. 

Yedinci görüş: Allah Musa ile konuşmuş, ona seslenmiş, yaklaşmış ve h itap 
etmiştir. Kendisi ile konuşması, vasıtasız olarak sözünü duyurması caiz ise görül
mesi öncelikle caiz olmalıdır. Bu nedenle rüyetin inkarı konuşmanın da inkarı 

156 Bu durum şu ayette anlatılmaktadır: "Meryem oğlu Isô: "Allah ' ım, Rabbimiz. bize gökten bir 
sofra indir ki bizim için, hem önceden gelenlerimize, hem sonra geleceklerimize bir bayram 
ve senden bir ôyet olsun. Bizi rızıklandır. Çünkü Sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi . '· 
(el-Maide, 5/1 14) 
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sonucunu doğuracaktır. Bu fırkalar her iki hadiseyi de inkar etmişlerdir. Allah'ın 
herhangi biri i le konuşmasını ya da birinin Allah' ı  görmesini inkar etmişlerdir. 
Bu nedenle Allah kelamını Musa'ya duyurunca Musa ona bakmayı istemiştir. 
Allah'ın peygamberi hitabın ve kelamın caiz olmasından hareketle rüyetin de 
caiz olacağını bilmiştir. Allah rüyetin muhal olacağını ona bildirmemiştir. Ancak 
dağ nasıl Allah' ın tecellisi karşısında ayakta duramamışsa Musa'nın da istediği 
şeye tahammül edemeyeceğini göstermiştir. Ayette yer alan ,_;,; J ifadesi gele
cekte nefiy anlamındadır. Nefyin devamlılığı değildir. Ebedilik anlamında kabul 
edilirse o takdirde "Ey Malik, Rabbin hakkımızda (ölümle) hüküm versin" diye 
seslenecekler" (ez-Zuhruf, 43/77) ayeti ile beraber düşünülünce, " ı..ı.:1 ·� J1" 
"asla ölümü istemez ve temenni etmezler" (el-Bakara, 2/95) ayetine nasıl bir 
mana verilecektir?157 

"Fakat şu dağa bak! Eğer o yerinde durabilirse sen de Ben i görebileceksin . " 
Allah Musa'ya azametinin üstünlüğünü ve celalini göstermek istedi. Bu dünyada 
Allah' ı  görmek için gerekli beşeri kuvvetin olmadığını öğretti . Allah tecelli edince 
dağ paramparça olmuştu. İbn Cerir, Tefsir' inde şöyle rivayet ediyor: 158 "Hammad 
b. Seleme, Sabit'ten o da Enes'ten nakletti. Hammad, Hz. Peygamber' in "Rab
bi o dağa tecelli edince, onu paramparça ett i"  ayetini okuyunca başparmağını 
sağ yüzük parmağının eklemine koyduğunu söyledi .  Bunun üzerine Humeyd, 
Sabit' e "Bunun gibi bir şey mi rivayet ediyorsun? Dedi. Sabit eliyle Humeyd' in 
göğsüne vurdu ve "Hz. Peygamber bunu anlatıyor ben değil , dedi. Hakim bu 
rivayeti Sahih' inde nakletti ve Müslim'in şartlarına uygun olduğunu söyledi. 159 

157 Hadi'l-ervah, 229, 230. 
1 58 Taberi, tefsir, IX, 53; Ahmed, Müsned, III, 125; Tirmizi, V, 248, Tefsir, Araf Süresi. Tirmizi 

bu hadisin hasen sahih olduğunu söylemiştir. Hakim Müslim'in şartlarına uygun olduğu
nu belirtmiş, Zehebi de ona muvafakat etmiştir. İbn Kesir şöyle demiştir: Bu hadisi Ebu 
Muhammed el-Hasen b. Muhammed b. Ali el-Hallal, Muhammed b. Ali b. Süveyd'den o 
da Ebu' l-Kasım el-Beğavi'den, o da Hüdbe b. Halid'den, o da Hammad b. Seleme'den 
nakletmiştir. İbn Kesir bu isnadın sahih olduğunu illeti olmadığını belirtmiştir. Bk İbn Kesir, 
Tefsir, i l ,  262, 263 .  İbn Ebi Asım da bu hadisi es-Sünne'de nakletmiştir. Bk 1, 2 10. el-Elbani 
hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 

159 Medaricu 's-salikin, I I I ,  1 00. 
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1 44. Buyurdu ki: "Ey Musa seni risale/erimle ve (seninle) konuş
mamla seçip insanlara üstün kıldım. Şimdi sana verdiğimi al ve şükre
denlerden ol. " 

1 45. Bir de ona Levhalar'da her şeye ait bir öğüt ve herşeye dair 
açıklamayı yazdık. "Haydi bunları kuvvetle al. Kavmine de bunları en 
güzel şekilde tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göste
receğim. " 

146. Yeryüzünde haksızlıkla kibirlenen/ere ayetlerimden yüz çevir
teceğim. Onlar her ayeti görseler bile yine de onlara iman etmezler. 
Hidayet yoiunu görseler, onu bir yol edinmezler. Fakat azgınlığın yolunu 
görseler hemen onu yol edinirler. Bu, ayetlerimizi yalanlamalarından ve 
onlardan gafil olmalarındandır. 

147. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların bütün işle
dikleri boşa gitmiştir. Onlar (dünyada) yaptıklarından başkasıyla mı ce
zalandırılacak/ardı? 

148. Musa 'nın kavmi onun ardından ziynet eşyalarından böğüren 
bir buzağı heykelini (ilah) edindiler. Onun kendileriyle konuşamadığını, 
onlara bir yol da gösteremediğini görmediler mi onlar? Onu (ilah) edin
mekle zalimlerden oldular. 

Tefsiri: 

Bu ayette konuşamayan, hidayet göstermeyen bir varlığın ilah olamayaca
ğına dikkat çekilmiştir. 160 

1 60 Es-Sauöiku 'i-mürsele, l l l .  9 14. 
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149. Buzağıya taptıklarına oldukça pişman olup kendilerinin sapmış 
oldukların ı  görünce: ''Anda/sun eğer Rabbimiz bize acımaz, bizi bağışla
mazsa her halde en büyük ziyana uğrayanlardan olacağız" dediler. 

1 50. MCısa kavmine öfkeli ve kederli dönünce dedi ki: "Siz bana halef 
olduktan sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız! Rabbinizin emrinin ça
bucak gelmesini istediniz ha! " Ve (öfkesinden elindeki Tevrat) levha/arı(nı) 
bırakıverdi. Kardeşinin başından yakalayıp onu kendine doğru çekmeye 
başladı. Dedi ki: "Ey anamın oğlu' Bu kavim beni gerçekten zayıf buldu
lar, neredeyse ben i öldüreceklerdi bile. Sen de bana düşmanları sevindi
recek bir iş yapma ve beni o zalimler güruhu ile bir tutma. " 

1 5 1 .  Dedi ki: "Rabbiml Beni de kardeşimi de bağışla! Bizi rahmetine 
al. Sen rahmet edenlerin en merhametli olan ısın!"  

152. Şüphesiz buzağıyı (ilah) edinenlere Rab/erinden bir  gazab, 
dünya hayatında da bir horluk erişecektir. Biz iftira edenleri işte böyle 
cezalandırırız. 

153. Kötülükler işleyip ondan sonra tevbe ve iman edenlere ise, şüp
he yok ki Rabbin bunun ardından Gafurdur, Rahimdir. 

1 54. Musô 'nın öfkesi gidince Levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rab/e
rinden korkanlara h idayet ve rahmet vardı. 
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1 55. Musa tayin ettiğimiz vakit (buluşmaya gelmek) için kavminden 
yetmiş adam seçti. Onları o müthiş sarsıntı tutunca dedi ki: "Rabbim, 
eğer dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin. Içimizde
ki bir takım beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi he/Cık mı edeceksin? 
Zaten o ancak sen in fitnendir. Sen onunla kimi dilersen saptırır, kimi 
dilersen hidayete erdirirsin. Sen bizim ve/imizsin. O halde bizi bağışla, 
bize merhamet buyur! Çünkü Sen bağışlayanların en hayırlısısın. " 

Tefsiri: 

"Zaten o ancak senin fitnendir". Yani,  Rabbim bu senin sınavın ve imtiha
nındır. Buradaki fitne kelimesi kötü fiil anlamında değildir. Altın fitnesi tabirinde 
kullanıldığı gibi imtihan ve sınama anlamındadır. 

Musa (a.s )  "Zaten o ancak senin fitnendir. Sen onunla kimi dilersen saptırır, 
kimi dilersen hidayete erdirirsin . " Demiştir Yani ,  bu senin imtihanındır, dene
mendir. Bu imtihan aracılığıyla dilediğini dalalete düşürür, dilediğini hidayete 
erdirirsin. 

� - ,  -- ... · ,  ' 6  � • . .J  ... . 
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1 56. "Bize hem bu dünyada hem de ôhirette iyilik yaz. Çünkü biz 
sana döndük. " Allah buyurdu ki: "Ben kimi dilersem onu azabıma uğra
tırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu sakınan lara, zekatı veren
lere, bir de ayetlerimize iman edenlere, işte onlara yazacağım. " 

1 5 7. "Onlar ki yanlarındaki Tevrat 'ta ve Incil 'de (isim ve sıfatını) yazı
lı bulacakları, kendilerine iyiliği emreden, onları kötülüklerden alıkoyan, 
onlara temiz şeyleri helôl, pis şeyleri de haram kılan, sırtlarındaki ağır 
yükü ve üzer/erindeki zincirleri indiren ümmi peygamber olan o Resule 
uyarlar. İşte ona iman edenler, onu yüceltenler, ona yardım edenler ve 
onunla indirilen nura tabi olanlar; işte onlar kurtuluşa erenlerin ta ken
dileridir. " 
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Tefsiri : 

Allah'tan hikmet, iyilik için yaratılan hüsn ve kubhu nefyedenlere göre maruf 
( iyilik) emredilen şeydir. Emredildiği için maruf olmuştur. Münker de yasaklanan 
şeydir, Yasaklandığı için münker olmuştur. O takdirde iyiliği emredip kötülükten 
alıkoymak ne anlama gelecektir? 

Bu düşünceye göre "Emrettiğini emreder, yasakladığını yasaklardı" demek
ten ötesi zaid değil midir? 

Bu söz eksik akıllıların bile söylemeyeceği bir söz olurdu. Alemlerin rabbi 
nasıl böyle bir söz söyleyebilir? 

Ayet, aklın iyi olarak bildiği, fıtratın güzel kabul ettiği şeylerin emredildiğine 
delalet eder. Allah insanlara her akl-ı selimin kendi içinde iyi addedeceklerini 
emretmiştir. İnsan tabiatının ve aklının çirkin gördüklerini yasaklamıştır. Sağlıklı 
bir akla bu emir ve yasaklar sunulsa akıl bunları kabul eder, iyi olduğuna şahitlik 
eder. Bedevilerden birine : "Muhammed' in peygamber olduğunu nasıl anladın?" 
diye sorulunca şu cevabı vermiştir: "Onun emrettiği hiçbir şey karşısında akıl, 
"keşke bunu emretmeseydi" , diyemez. Onun yasakladığı hiçbir şey karşısında 
da, "keşke bunun yasaklamasaydı" , diyemez. "  

Bu bedevi Allah\ dinini ve peygamberini b u  yolla bilmiştir. Aklı v e  fıtratı 
emredilenin iyi, yasaklananın kötü olduğunu anlamıştır. Bu durum onun için 
peygamberlik delillerinden ve alametlerinden biri olmuştur. 

Bir şeyin iyi ve kötü oluş nedeni sadece emredilip yasaklanmasından ibaret 
olsaydı bunlar birer peygamherlik delili olmazdı .  Aksine emir ve nehiyler için 
başka deliller istenirdi. 

Bu düşünce batıldır. Peygamberliğinin doğruluğunu sadece din ve davet ile 
delillendirmek mümkün olamazdı .  

Peygamberin getirdiği ve davet ettiği din onun doğru söylediğinin en büyük 
delili, peygamberliğinin şahididir. Bunu ispat eden de dinin iyi kabul ettiklerini 
aklın da kabul etmesi, dinin kötü saydıklarını aklın da kötü saymasıdır. Peygam
ber sadece davet yoluyla kendi peygamberliğini delillendirme yolunu kapamış, 
davetini delillendirme yoluna girmiştir. 

Bu görüşün sıhhatine "onlara temiz şeyleri helôl, pis şeyleri de haram kılar" 
ifadesi delalet etmektedir. Bu ayet helalin helal kılınmadan önce de hoş oldu
ğunu, çirkin olan şeyin haram kılınmadan önce de pis olduğunu açıkça göster
mektedir. Bir şeyin hoş ya da pis olması sadece helal ya da haram oluşundan 
hareketle söylenemez. Bunun iki nedeni vardır: 

Birincisi: Bu durum peygamberlik delillerinden biridir. Allah bunu ehl-i ki
taba delil olarak sunmuştur. "On lar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İnci/ 'de {isim 
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ve sıfatını) yazılı bulacak/an, kendilerine iyiliği emreden, on/an kötülüklerden 
alıkoyan, onlara tem iz şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılan, sırtlarındaki ağır 
yükü ve üzer/erindeki zincirleri indiren ümmi peygamber olan o Resule uyarlar. " 
(el-A'raf, 711 5 7) .  Temiz ve pis şeyler sadece helal ve haram olmaları ile bilinse idi 
bu ayet bir delil olamazdı . Bu durumda şöyle denmiş gibi olurdu: Onlara helali 
helal, haramı haram kılar. Bu da batıldır. Böyle bir ifadenin bir faydası yoktur. 

İkincisi: Allah' ın helal kıldığı zaten helal kılınmadan önce kendi tabiatı ile 
temizdir. Allah onu helal kılarak ona ikinci bir temizlik özelliği vermiştir. Böylece 
iki yönden temiz olmaktadır. 

Bu durumu hakkıyla düşün! Sana dinin sırlarını açıklar. Dinin güzellikleri, 
kemali, üstünlüğü ve hoşluğuyla şereflendirir. Hakimlerin hakimi olan Allah' ın 
hikmeti bunun hilafına olamaz. Allah bundan münezzehtir. Kendisine yakışma
yan diğer şeylerden de münezzehtir. 161 

Allah'ın Haram Kıldıklarını Helal Saymak İçin Hile ve 
Tuzağa Başvurmanın Kötülenmesi 

1 6 1  Miftahu dari 's-saade, 332, 333. 
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1 58. De ki: "Ey insanlar! Şüphesiz ben göklerin ve yerin mülkü (ve 
hakimiyeti) kendisinin olan, kendisinden başka hiçbir ilôh bulunmayan, 
hem dirilten hem öldüren Allah ' ın size, hepin ize gönderdiği peygambe
riyim . O halde Allah 'a ve O'nun sözlerine iman eden ümmi peygamber 
olan RasCılüne iman edin ve ona uyun ki, doğru yolu bulmuş olasınız". 

1 59. MCısô 'nın kavminden de (insanları) hakka yönelten ve gereğin
ce adaletle hükmeden bir topluluk vardır. 

1 60. Biz onları on iki kola, ümmetlere ayırdık. Kavmi ondan su istedik
leri zaman Musô 'ya: 'f\sônı taşa vur" diye vahyettik de ondan on iki pınar 
kaynayıp aktı. Herkes su içeceği yeri iyice belledi. Onları (Tih 'te) Üzer
lerinde bulutla gölgelendirdik. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın (menn 
ve selvd} indirdik. "Size verdiğimiz temiz ve güzel rızıktan yiyin" (dedik) . 
Onlar Bize zulmetmediler. Fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı. 

1 61 .  Bir zaman onlara: "Şu şehirde yerleşin. Orada dilediğiniz yer
den yiyin ve: "Hıtta: (günahlarımızı af eyle)" deyin ve (o şehrin) kapı
sından da secde ederek girin ki günahların ızı bağışlayalım. Biz, ihsan 
edenlere daha da artıracağız" denilmişti. 

1 62. Fakat içlerinden o zulmedenler kendilerine söylenen sözü başka 
bir sözle değiştirdiler. Biz de bu zulümlerinden dolayı üzerlerine gökten 
bir azab indirdik. 

1 63. Onlara (yahCıdi/ere) deniz kıyısındaki o kasabanın durumunu 
da sor. Hani  onlar Cumartesi gününde haddi aşmışlardı. Çünkü Cumar
tesi (gün} !erinde balıkları, akın akın meydana çıkarak yanlarına geliyor, 
tatil yapmadıkları gün ise yanlarına gelmiyordu. İşte Biz itaatten çıktıkla
rından dolayı kendilerini böylece imtihan ediyorduk. 

1 64. Hani içlerinden bir topluluk: 'f\llah 'ın kendilerini helôk edeceği 
veya çetin bir azab ile cezalandıracağı b ir kavme ne diye öğüt veriyorsu
nuz?"  dediği zaman, onlar (o öğüt verenler) :  "Rabbinize karşı mazeret 
olsun ve belki bunlar da sakın ırlar diye" demişlerdi. 

1 65. Onlar kendilerine verilen öğütleri un utunca Biz de kötülükten 
alıkoyan/arı kurtardık. Zulmedenleri de yapageldikleri fôsıklıkları yü
zünden şiddetli bir azabla yakaladık. 

r 
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1 66. Böylece onlar serkeşlik ederek kendilerine yasak kılınanları 
yapmakta ısrar edince kendilerine: "Allah 'ın rahmetinden uzak, aşağılık 
maymunlar olun" dedik. 

1 67. O vakit Rabbin onlara; Kıyamet gününe kadar üzer/erine mut
laka kendilerin i  en kötü azaba uğratacak kimseler göndereceğini bil
dirdi. Şüphe yok ki Rabbin cezayı çabucak verendir ve muhakkak ki O 
mağfiret ve rahmet edendir. 

Tefsiri : 

Allah Teala Cumartesi günü yasağını çiğneyen Yahudilerin maymuna dö
nüştürüldüğünü bildirmektedir. Onlar Allah' ın haram kıldığı avlanmayı mübah 
kılmak için Cuma günü ağları salıp avların ı  Pazar günü toplayarak hile yapmış
lardı. Bazı imamlar şöyle demiştir: Bu ayette fakih olmadığı halde , fıkıh ilmi ile 
uğraşanların şer' i yasaklar karşısında hileye başvurması şiddetle kınanmıştır. 
Çünkü gerçek fakih Allah' ın sınırlarını korur ve Allah' tan korkar. Onun haram 
kıldıklarına saygı gösterir. Haram sınırında durur. Onun haramlarını mübah kıl
ma, farzlarını ortadan kaldırma çabasına girmez. Yahudiler bu fiili Musa'yı yalan
lamak, Tevrat' ı inkar etmek sebebiyle yapmamışlardı . Onlar te'ville helal kılma 
yoluna girdiler. Zahiren muttaki görünümlü ancak batinen sınırlan aşan bir çaba 
içine girdiler. Bu nedenle, Allah en doğrusunu bilir, maymuna dönüştüler. May
mun sureti bakımından insana benzer. Hakikatte insandan farklı olmakla birlikte, 
insana benzeyen bir takım özellikleri vardır. Haddi aşan bu kimseler dinin haki
katini bırakıp sadece dış görünüşüne tutunarak Allah'ın dinini değiştirince Allah 
da onları değiştirip maymuna çevirmiştir. Bazı zahiri özellikleri bakımından insa
na benzeyen ancak hakikatte farklı bir varlık olan maymuna çevirmekle uygun 
bir ceza vermiştir. 

Allah Teala'nın bu ayette bahsettiği kimseler Cumartesi yasağını çiğneyen ve 
Allah' ın haramlarını helal kılmaya çalışmalarından ötürü maymunlara çevrilen 
kimselerdir. Onlar haram yiyerek, haramı elde etmeyi helal sayarak Allah'a isyan 
etmişlerdir. Bu iş Cumartesi günü iş yapmaktan daha büyük bir günahtır. Onlar 
en adi hilelerle Allah' ın haram kıldığını helal sayıp dinle oynayınca, çocuk kandı
rır gibi Allah'ı kandırmaya çalışınca, hile ile Allah' ın dinini değiştirmeye kalkışın
ca Allah da onları maymuna çevirmiştir. Allah onlara bir gün hariç haftanın her 
günü avlanmayı mubah kılmıştı. Ancak hırsları onları tek etmedi ve yasak günde 
de avlanmaya kalkıştılar. Cumartesi dışındaki günler balıklar tutuluyor, Cumar
tesi günü onlara gönderiliyor ve böylece cezalandırılıyorlardı .  Allah haramlarına 
cephe alanlara işte böyle yapar. Ona bolca gönderir, hangisini alacağını bilemez. 
Hırsın insana neler yaptırdığına bir bak! Hırs nedeniyle insan her şeyden mah
rum olur. Bu nedenle "Her şeyi isteyen her şeyi kaybeder" denilmiştir. 162 

1 62 İğôse, 1, 317 ,  3 18.  
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Cuma günleri ağlan salan, cumartesi balıklar ağlara dolunca Pazar günü 
ağları çeken bu topluluğu Allah, maymun ve domuza çevirerek cezalandırmıştır. 
Onlar Cuma günü ağları salmış, Pazar günü toplamışlardı. Bu davranış yasak
lanan fiilden farklıydı .  Ancak onlar ağları cumartesi ağlara takılacak balıklar için 
salmışlardı. Bu durumda cumartesi günü avlanmış gibi olmaktaydılar. Bu ne
denle davranış şekli geçerli değildir. Ancak davranışın aslı ,  bu davranışı işleyenin 
maksadı geçerlidir. 

Şeytanın Yahudilerle Oyun Oynaması 
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1 68. Onları (yahudileri) yeryüzünde paramparça topluluklar halinde 
dağıttık. Onlardan kimi sôlihlerden oldu, kimi de bundan aşağıdadır. 
Belki dönerler diye de onları hem iyiliklerle, hem de kötülüklerle imti
han �ttik. 

1 69. Onlardan sonra kötü kimseler gelip yerlerine geçti. Kitaba da 
mirasçı oldular. Bu dünyanın değersiz malını alırlar (ve) : "Bize (nasıl 
olsa) ileride mağfiret olunur" diyorlardı . Kendilerine ona benzer bir 
metô ' gelirse onu da alıyorlardı. Al/ah 'a karşı haktan başkasını söyleme
yeceklerine dair kendilerinden o kitabın teminatı alınmadı mı? Hôlbuki 
onda olan ı durmadan okumuşlardı da. Ahiret yurdu sakınanlar için daha 
hayırlıdır. Hôlô ak/etmeyecek misiniz? 

1 70. Bir de Kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlar(a 
gelince) ; şüphesiz Biz, ıslah etmeye çalışanların mükôfatını zayi etmeyiz. 

1 71 .  Hani Biz, dağı üzer/erine bir gölgelik (ya da bulut) gibi çekip 
kaldırmıştık da onu üstlerine düşecek sanmışlardı. "Size verdiğimizi 
kuvvetle alın .  Onda olan ı düşünün ki sakın ı rsınız " (demiştik) . 
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Tefsiri : 

Şeytanın Yahudilere oynadığı oyunlardan biri Tevrat onlara arz edilince 
Tevrat' ı kabul etmemeleri olmuştu . Oysa onlar Allah' ın pek çok mucizesini gör
müşlerdi . Öyle ki Allah Cebrail'e emretmiş ve dağı kökünden söküp başlarının 
üstüne dikmiş ve onlara şöyle denilmişti : Siz kabul etmeseniz işte dağı tepenize 
diktik. Onlar da istemeye istemeye kabul etmişlerdi .  Allah Teala şöyle demişti: 
"Hani Biz, dağı üzer/erine bir gölgelik (ya da bulut) gibi çekip kaldırmıştık da 
onu üstlerine düşecek sanmışlardı. "Size verdiğimizi kuvvetle alın .  Onda olanı 
düşünün ki sakınırsın ız "  (demiştik) . " 

Abdullah b .  Vehb şöyle diyor: İbn Zeyd şöyle dedi: 163 Musa (a.s)  Rabbinin 
yanından levhalarla dönünce İsrailoğullarına şöyle dedi : "Bu levhalarda Allah' ın 
kitabı ve size emrettikleri ve yasakladıkları vardır." Onlar da şöyle dediler: "Kim 
senin sözünü kabul eder? Hayır, vallahi biz Allah ' ı  açıkça görmeden ve O bize 
gelip bu benim kitabımdır, bunu alın demeden buna inanmayız. Hem neden 
seninle konuştuğu gibi bizimle de konuşmuyor?" Onların bu tavrı Allah' ı  gazap
landırdı ve bir çığlık ile onları öldürdü. Daha sonra diriltti. Musa onlara yine: 
"Allah ' ın kitabına tutunun" dedi. Onlar: "Hayır" dediler. Allah bunun üzerine 
meleklerini gönderdi ,  onlar dağı söküp kaldırdılar. Onlara: "Bu nedir, biliyor mu
sunuz?" diye soruldu. "Evet, TOr'dur" dediler. Onlara: "Size gönderdiğimizi alın, 
yoksa bunu üzerinize atarız" denildi. Onlar da bu söz vererek aldılar. " 

Es-Süddi şöyle dedi: "Allah onlara "Bu kapıdan secde ederek girin ve hıtta 
deyin" buyurunca onlar secde etmekten kaçındılar. Allah onların başlarının üze
rine yükselmesi için dağa emretti . Onlar dağa baktılar ve yan tarafları üzerine 
yere yıkıldılar. Diğer yandan yine dönüp baktılar ve tüm bu mucizelerden sonra 
yine yüz çevirdiler. Allah' ın kitabında olanlarla iman etmediler ve ona sırt çe
virdiler. Allah geçmişte atalarının yaptığı tüm bu olayları hatırlatarak Yahudilere 
şöyle demektedir: "Hani bir zamanlar sizden sapasağlam bir söz almıştık. Tur 
dağın ı  da üstünüzde kaldırmıştık. Size verdiğimiz ilahi vahyi kuvvetle alın, kita
bın içindeki/eri hatırlayın ki muttaki kullar mertebesine eresiniz. Sonra yine yüz 
çevirdiniz. Eğer üzerinizde Allah 'ın lütuf ve rahmeti olmasaydı, elbette büyük bir 
zarara uğrayanlardan olurdunuz. " (el-Bakara, 2/63-64) . 164 

1 63 Taberi, IX, 1 08, 109. 
1 64 İğase, i l ,  3 1 1 ,  312 .  
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1 72. Hani  Kıyamet günü:  "Bizim bundan haberimiz yoktu " demeye
siniz diye, Rabbin, Ademoğul/arın ın sırtlarından (sulbünden) zürriyetle
rin i  (çıkarıp) almış ve onları kendilerine şahid tutup: "Ben sizin Rabbiniz 
değil miyim? "  (diye buyurmuştu) . Onlar da: "Evet (Rabbim izsin) şôhid 
olduk" demişlerdi. 

1 73. Yahut, "Bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz 
onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi bôtılcıların işlediği yüzünden bizi 
helak mı edeceksin?" dememeniz içindir. 

Tefsiri : 

Fıtratın manası ve beyanı ile ilgili bu mevzuda çok sayıda görüş, ta'.'tışma ve 
fikir ayrılıkları vardır. Biz bunlar arasından İslam alimlerinin sözleri olarak bize 
ulaşan bazılarına işaret edeceğiz. 

Ebu Ubeyd Kasım b. Selam , kendisinden sonraki garibu' l-hadis eserlerinin 
kaynağı kabul edilen Garibu'l-hadis adlı eserinde şöyle demektedir: ı65 

"Muhammed b.  el-Hasan'a bu hadisin tefsirini sordum. Şöyle dedi :  Bu, 
İslam'm ilk yıllarında feraiz ahkamı nazil olmadan ve Müslümanlara cihad emre
dilmeden önce idi . 

Ebu Ubeyd diyor ki: Abdullah b .  el-Mübarek' e "Allah'm resulüne müşrik 
çocukların durumu sorulmuş o da "Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir" 
buyurmuştu" 166 hadisinin tefsiri sorulmuştu. 

Ebu Ubeyd diyor ki : Abdullah b. el-Mübarek bu çocukların kafir ya da Müs
lüman ne olacaklarsa öyle doğacaklarını söylemişti . 

İbn Kuteybe diyor ki: 167 Ebu Ubeyd bu iki görüşü nakletti ve herhangi birini 
tercih etmedi. 

1 65 Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam hafız ve hüccet dil alimi. Garibu'l-musannef adlı eseri eşi bu
lunmaz eserlerden biridir. Kitabu'l-emval adlı bir eseri vardır. El-Garib adlı eserinin birinci 
cildi Dr. Ramazan Abdüttevvab tarafından tahkik edilerek basılmıştır. Bk. Siyerü a '/ami'n
nübe/ô, X, 164. 

166 Buhari, Cenaiz, Müşrik çocukları babı. i l i ,  289; Müslim, Kader, her doğan fıtrat üzere doğar 
babı, V, 515 .  Bu konudaki görüşler için bk. İbn Abdilberr, Temhid. 

167 Ebu Muhammed Abdullah b .  Müslim b .  Kuteybe ed-Dineveri, pek çok il im dalında uzman 
ve çok sayıda eser sahibi imam. 213 senesinde doğdu, 276 senesinde vefat etti. Onun Ebu 
Ubeyd ile ilgili sözlerinin ka�,ınağın ı  tespit edemedim . Bk. lbn Kuteybe, Te'vi/ü muhtelifi '/
hadis s. 87 ;  Siyeru a '/ami 'n-nübelii Xl l l , 296. 



Sure :  7 • A'raf Suresi ·:· 175 ������������� 

Muhammed b .  Nasr el-Mervezi1 68 er-Red ala İbn Kuteybe adlı eserinde şöyle 
diyor: Ona şöyle deniliyor: Bir konuda bir ihtilaftan söz eden ancak doğru gö
rüşü belirleyemeyen adamın durumu nedir? Doğru görüşü bilemeyince durur, 
daha ötede yol yoktur. Yoksa doğruyu bilememesinden dolayı, daha sonra bil
me ümidiyle, tevakkuf ettiği için övgüyü hak eder mi? Veya bilmediği konulara 
girmeye cüret ettiği için kınanmalı mıdır? Ya kitabın hükmüne muhalif olacak 
şekilde peygamberin hadisini tefsir eder ve ilim ehlinin kavillerinin dışına çıkar, 
kıyası terk eder, hiçbir habere uymayan hiçbir görüşe mesnet oluşturmayan bir 
görüş ileri sürerse ne olur? İşte Ebu Ubeyd' i  tenkit eden kimse bu durumdadır. 
Peygamberin haber verdiği "Herkesin fıtrat üzere doğacağı" rivayetindeki fıtratın 
herkesin Rab bini bilerek yaratılacağı anlamında olduğunu iddia eder. Bu hadisin 
"Rabbin, Ademoğulların ın sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp} alm ış 
ve onları kendilerine şôhid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?"  (diye buyur
muştur" ayetiyle aynı anlama geldiğini zanneder. 

Muhammed b .  Nasr şöyle dedi: Allah Teala şöyle buyurdu : "Allah, sizi ana
ların ızın karınlarından kendiniz h iç bir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. "  (en
Nahl, 16/78) .  Buna karşın ( İbn Kuteybe) insanların en muazzam şeyleri bildikle
rini iddia etti . Kim Allah'ın kitabına karşı daha büyük bir cürüm işleyebilir? Kim 
Allah ' ın kitabına bundan daha çok muhalafet edebilir? Allah ' ın "Allah, sizi ana
ların ızın karınlarından kendiniz h iç bir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. "ayetini 
duyup da insanların en muazzam bilgiyi bildiklerini kim ileri sürebilir? Bu ancak 
alemlerin rabbine karşı gelen ve kitabı bilmeyen bir kimsenin yapacağı iştir. 

Ebu Muhammedı69 bilgi (marifet) kelimesi yetişkinlere ait olan ikinci kez bil
me fiilini kastetmişse bu hususta Ebu Abdullah'a170 kızması tartışmaya değer bir 
konudur. Bununla bilgiye hazır olmayı kastetmişse Ebu Abdullah' ın söz ettikleri 
onu bağlamaz. Çünkü fiil ve konuşmanın potansiyel olarak varlığı gibi bu bilgi de 
onda potansiyel olarak mevcuttur. Bu durum şöyle demeye benzer: İnsan konu
şan, aklı bir varlık olarak dünyaya gelir. Çünkü akledince Allah' ın cansız varlıklara 
vermeyip ona verdiği bu potansiyel ile Rabbini bilecektir. Eğer yaratıldığı fıtrat 
üzere kalsa ve değişmese Rabbini bilen bir muvahhit ve O'nu seven biri olurdu . 

Ebu Abdullah'ın bu fikri inkar etmediği, onun fıtrat kelimesi ile Allah' ın 
ademoğullannı kendilerine şahit tutup "Ben sizin rabbiniz değil miyim?" diyerek 
onlardan aldığı ilk sözün kastedildiği fikrine karşı çıktığı ileri sürülebilir. Bu bilgi 
ve onayın çocukta kesinlikle mevcut olmadığı, Ebu Ubeyd' in fikrinin doğru ol
duğu iddia edilebilir. 

168 Şeyhulislam Muhammed b. Nasr b. el-Haccac el-Mervezi .  İmam ve hafız. 202 senesinde 
doğdu, 294 senesinde vefat etti. El-Kasame. Tôzimu kadri's-salô gibi pek çok eseri vardır. 
Burada söz edilen eserini görmedim. Bk. Siyeru a '/ami 'n-nübela, XIV, 33. 

169 İbn Kuteybe'yi kastediyor. 
1 70 Muhammed b. Nasr el-mervezi'yi kastediyor. 
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Bu durumda şöyle denilebilir: İbn Kuteybe şöyle demiştir: Fıtrat, "Rabbin, 
Ademoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp} almış ve onları 
kendilerine şahid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye buyurmuştur" 
ayetinde kastedilen manada herkesin rabbini bilerek doğmasıdır. Bu durum ma
rifetin çocukta bilfiil var olmasını gerektirmez. Hadisin ayete benzetilmesi ayette 
belirtilen söz almanın insanlar dünyaya gelmeden ewel sahip oldukları fiili bilgi 
anlamında olmasını gerektirmez. Seleften ve sonrakilerden bir başkası bu fikri 
ileri sürmüşse İbn Kuteybe'nin de bu fikri tercih etmesi gerekmez. Aksine, hadisi 
ayete hamlederek birini diğeri ile tefsir etmesi Kur'an ve sünneti iyi anladığını 
gösterir. Bu fikri ondan önce ve sonra ileri süren ilim adamları vardır. 

Bu ayeti en güzel tefsir eden Hz. Peygamber' in şu hadisidir: "Her doğan fıt
rat üzere doğar. Ana babası onu Yahudi ve Hıristiyan yapar. " Allah' ın aldığı söz 
ve onları kendi nefislerine şahit tutması ve insanların bunu kabulü yaratıldıkları 
fıtrattır. Çünkü Allah bunu onlara karşı delil olarak ileri sürecektir. Allah hiçbirinin 
bilmediği ve hatırlamadığı bir şeyi delil olarak kullanmaz. 

Allah Teala: "Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerin i  
(çıkarıp} almış" demiştir. "Ademoğullarından" demiş, "Adem'den" dememiştir. 
"Sırtlarından" demiş, "sırtından" dememiştir. "Zürriyetlerini" demiş, "zürriyetini" 
dememiştir. Daha sonra "onları kendilerine şahid tutup: "Ben sizin Rabbiniz de
ğil miyim?" diye buyurmuştur" Bu durum onların Allah'ın rab olduğunu kabul 
ettiklerine dair bir delildir. Peygamberler de bu delil ile onların karşısına çıkmıştır: 

"Peygamberleri şöyle demişti: "Gökleri ve yeri yaratan, sizi günahların ızdan 
bir kısmını bağışlamaya ve belirli bir süreye kadar ertelemeye çağıran Allah hak
kında mı şüphe (ediyorsunuz)? "  (Ibrahim, 14/10) 

"Anda/sun ki, sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorarsan, elbette: ''Al
lah " diyeceklerdir. " ( ez-Zuhruf, 43/87) . 

"Eğer sen onlara: "Göklerle yeri kim yarattı ve güneşi ve ay'ı kim emrinize 
verdi?"  diye sorsan, onlar elbette: ''Allah " diyeceklerdir. O halde nasıl yüz çevirip 
döndürülüyorlar?" (el-Ankebut, 29/61 ) .  

B u  ve benzeri ayetler çok sayıdadır. İnsanlara karşı kendilerini yaratan Rab
lerini kabul etmeleri delil olarak kullanılmaktadır. Allah bu kabulleri sebebiyle 
onları sadece kendisine ibadet etmeye ve hiçbir şeyi ortak koşmamaya çağır
maktadır. Kur'an' ın usulü budur. A'ra.f süresindeki ayet de bu delillerden biridir. 
"Rabbin, Ademoğul/arının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp} almış 
ue onları kendilerine şahit tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim? "  (diye buyur
muştur" Bu nedenle ayet şöyle sona ermektedir: "Hani Kıyamet günü: "Bizim 
bundan haberimiz yoktu " demeyesiniz diye" . Bir sonraki ayette de şöyle denil
mektedir: 

T 
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Yahut: "Daha önce sadece atalarımız Allah'a  ortak koşmuşlardı. Biz de on
lardan sonra gelen bir kuşaktık Şimdi (atalarımız olan ) o batıla saplananların 
işledikleri yüzünden bizi helak mi edeceksin?" 171 demeyesiniz diye. 

Allah rubCıbiyetini kabul etmelerini kendisine şirk koşmaları ve başkasına 
ibadet etmeleri karşısında delil olarak kullanmıştır. Böylece gaflet ya da dalalet 
gibi mazeretler ileri süremezler. Dalalet iki nedenle olur: Hakkı bilememek ve 
batılı taklit etmek Bu durumda hadis ayetle uyum içinde olup her birinin anla
mı diğeri ile açıklanmaktadır. İbn Kuteybe alemlerin Rabbi'ne karşı gelmemiştir. 
Kitabı bilmeyen bir cahil de değildir. Akıl dışı bir şey de söylememiştir. Ebu Ab
dullah, Ebu Muhammed'in bu ayete "Allah insanları Adem' in sulbünden aynı 
zamanda konuşur ve canlı olarak çıkardı ,  daha sonra onlara hitap etti, onlarla 
konuştu, onlardan söz aldı ,  kendi rabliğine şahit tuttu, daha sonra yine onları 
Adem' in sulbüne geri çevirdi" anlamını verdiğini zannetmiş bu nedenle onu ten
kit etmiştir. 

Muhammed b .  Nasr şöyle diyor: İbn Kuteybe şu ayetlerle ihticac etmiştir: 

"Hamd, göklerle yeri yoktan var eden, Allah 'a mahsustur. " ( el-Fatır, 35/1 ) 

"Ben, ben i yaratana ne diye ibadet etmeyecekmişim ?"  (Yasin, 36/22) 

"Sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah 'ın insanları üzerinde yarattığı fıtratına 
dosdoğru çevir. " (er-Rum, 30/30) 

Bu ayetlerde � kelimesi yaratmak anlamında kullanılmıştır. Ebu Hureyre 
bu hadisi naklederken yukarıdaki son ayeti (er-Rum, 30/30) okurdu. Bu da fıtra
tın yaratılış olduğuna delalet eder. 

Muhammed b. Nasr şöyle diyor: Biz ona şöyle deriz: Biz, fıtratın sözlük anla
mının yaratma olduğu konusunda sana katılıyoruz. V.Ö )JIJ ..:.;l_r-..JI )>ü Yerleri ve 
gökleri yaratan anlamındadır. Ancak hadiste yer alan (fıtrat) yaratma kelimesinin 
Allah' ı  bilmek anlamında olmasının delili nedir? Allah'ın kitabı ve peygamberin 
sünnetinde fıtrat kelimesinin Allah' ı  bilmek anlamında olduğuna dair bir delil 
var mıdır? Allah' ın kitabı ve peygamberin sünnetinden fıtratın bu anlamını ispat 
edersen ne ala, aksi takdirde bu iddia batıl olacak sen de bilmediğin bir şeyi ileri 
sürmüş olacaksın . 

Fıtrat kelimesinin yaratma anlamında olduğunu söyleyen İbn Kuteybe ya da 
bir başkası bu kelimenin aynı zamanda doğan her çocukta fiili olarak bulunan 
bilgi anlamında olduğunu kastetmiyorlar. Bunu hiç kimse ileri sürmüyor. Ahmed 
el-MeymCıni'nin bir rivayetinde şöyle diyor: Fıtrat insanların ilk yaratılışıdır. Mey
muni ona fıtratın din anlamında olup olmadığını soruyor: O da din anlamında 

1 71 Kurtubi şöyle diyor: Ebu Amr ıJJ _r; .:.ıi yerine I} � .:.ıi okumuştur. Geri kalanlar ise ta ile 
okumu�tur. Bk. Kurtubi, tefsir, III, 2 754, ayrıca bk. ibn Muhammed. Kitabu's-seb'a mine'l
kıraat, s .  298. 
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olduğunu söylüyor. Bir başka yerde kafirin ana babası veya onlardan biri ölünce 
Müslüman olacağına hükmedileceği belirilmiş ve "Her doğan fıtrat üzere doğar" 
hadisi ile istidlal edilmiştir. Bu durum çocuğun İslam fıtratı üzere doğacağı şeklin
de tefsir edilmiştir, hadis de bunu açıklamaktadır. Ona göre hadisin manası bu de
ğilse o takdirde hadsin bazı lafızları ile istidlalde bulunması doğru olmayacaktır. 

Ahmed172 başka yerlerde: "İnsan mutlu ya da bedbaht nasıl yaratıldıysa öyle 
doğar" şöyle demiştir. Bu söz ile fıtratın din olduğu sözü arasında bir çelişki yok
tur. Zira Allah Teala bedbahtlığı ve mutluluğu takdir edip yazmıştır. Bunlar insa
nın dini elde etmesini sağlayan sebeplerdir. Ana babanın fiili de böyledir. Onlar 
Allah' ın takdiri sebebiyle çocuklarını Yahudi, Hıristiyan ve Mecusi yaparlar. Çocuk 
fıtrat üzere Müslüman olarak doğar, bu tertemiz yaratılışını ana babası değiştirir. 
Bu da Allah'ın takdiri ve yazgısıdır. Hz. Peygamber bir hadiste şöyle buyurmuştur: 
"Hayvan tüm azaları tam ve eksiksiz olarak doğar. Siz hiç azaları eksik bir hayvan 
gördünüz mü?" Bu hadiste hayvan yavrusunun sağlıklı olarak dünyaya geldiğini 
ancak insanların ona zarar verdiğini ve bunun da Allah' ın takdiri ve yazgısı oldu
ğunu açıklamıştır. Aynı şekilde dünyaya gelen çocuk da Müslüman olarak doğar 
daha sonra ana babası onu yoldan çıkarır. Ahmed ve diğerlerinin, çocuğun ya
ratıldığı üzere mutlu ya da bedbaht doğması sözüne gelince, Kaderiye bu hadisle 
istidlal ederek küfür ve masiyetin Allah'ın takdiri olmadığını ancak insanların fiil
lerinden kaynaklandığını söylemelerine karşılıktır. Kaderiye bu fikrine, her çocuğu 
fıtrat üzere doğduğu hadisine dayanarak ileri sürmüştür. Onlara göre insanların 
küfre düşmesi daha sonradır. Bu nedenle İmam Malik'e :  "Kaderiye bu hadisin 
bir kısmını bize karşı delil olarak kullanıyor" diye sorulmuş o da: "Siz de hadisin 
son kısmını onlara karşı delil olarak kullanın" diye cevap vermiştir. Bu görüş, 
onun "Allah onların ne yapacaklarını en iyi bilendir" hadisi ile aynıdır. İmamlar 
bu hadisin Kaderiyeye delil olamayacağını belirtmişlerdir. Zira hadiste "Ana baba 
onu Yahudi ve Hıristiyan yapmak için yaratıldılar" denilmemektedir. Kaderiye 
de böyle söylememektedir. Onlara göre kişinin Yahudi, Hıristiyan ya da Mecusi 
olması tamamen kendi seçimidir. Ana baba eğitim ya da telkin aracılığıyla buna 
sebep olurlar. Bu bir gerçektir ve Allah'ın bilgisi, yazgısı ve iradesi anlamındaki 
kaderle çelişmez. Aksine Allah' ın bilgi, yazgı ve iradesine ana babanın eğitim ve 
telkin yoluyla sebep olması, şeytanın inkarı süslü göstermesi ve vesvese vermesi, 
kulun da kendi arzusu, seçimi ve sevgisi ilave edilmiştir. 

Onun, İbn Abbas' ın hadisi173 ile ilgili şu sözü, bu yorumlarla çelişmez: 
"Hızır' ın öldürdüğü çocuk mühür gününde kafir olarak mühürlenmişti. Eğer ya
şasaydı ana babasına isyan edecek ve küfre düşecekti" Bu hadis, kafir olacağı 

1 72 Bu ifadeleri İbnu' l-Kayyım neredeyse harfi harfine İbn Teymiye'nin Der'u teô.ruzi'/-akli ve'n
nakl adlı eserinden (s. 360-379) aktarmıştır. Her ikisi de İbn Abdilberr' in görüşlerini aktar
mışlardır. 

1 73 Müslim, Fedai!, Hızır'ın faziletleri babı, V, 235, 239. Hadisin ayrıntılı tahrici için bk. İbn Ebi 
Asım, Kitabu's-sünne (thk. El-Elbani ) ,  1 ,  85, 86. 
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takdir edildiği halde çocuğun öldürüldüğü anlamındadır. Bu da takdir edilmiş bir 
durumdu. Bunun benzerleri şu ayetlerde de mevcuttur: 

"Denilecek ki: "Orada ebedi olduğunuz halde Cehennem 'in kapılarından 
girin. "(ez-Zümer, 39171 ) 

"Ve ona salih lerden bir peygamber olmak üzere İshfık 'ı müjdeledik. " (es
Saffat, 37/1 1 2) .  

Bunlara benzeyen çok sayıda ayet vardır. Bu hadisten kasıt, melek doğ
du, alim doğdu, zalim doğdu sözlerinde kullanıldığı gibi ,  çocukta bilfiil küfrün 
mevcut olması anlamında değildir. Hadiste kullanılan e:-1 kelimesi şu ayetteki 
kullanım ile aynıdır: 

"İşte onlar, Al/ah 'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimseler
dir ve onlar gafil olanların ta kendileridir/er" (en-Nah/, 1 611 08) . 

Burada çok açık bir hata yapılmıştır. Çünkü bu hususta mühür gününde mü
hürlenmekten söz edilemez. Kalbin mühürlenmesi ancak küfürden sonra olabilir. 

Müslim' in sahih' inde !yad b.  Himar el-Mücaşii 'den nakledilen kudsi bir hadis, 
imamların fıtrat kelimesine din anlamı vermelerinin doğru olduğuna delalet eder: 

"Ben kullarımın hepsini hanif olarak yarattım . Şeytanlar onlara yaklaştı ve 
onları dinlerinden uzaklaştırdı .  Onlara benim helal kıldıklarımı haram kıldılar. 
Benim hiçbir delil indirmediğim şeyleri bana ortak koşmalarını emrettiler. " 174 

İnanların haniflik üzere yaratılmış oldukları, şeytanların daha sonra yollarını 
kesip onları bu yoldan alıkoydukları ve çıkardıkları burada açıkça izah edilmiştir. 

Allah Teala şöyle buyurmaktadır: 

"Kafirlerin dostları ise tôğuttur. Onlar da onları nurdan karanlıklara çıkarır
lar. " (el-Bakara, 2/257) . 

Şeytanlar insanları fıtratın nurundan küfrün ve şirkin karanlığına sürüklerler. 
Peygamberlerin getirdiği hidayet ve ilmin nurundan cehalet ve dalalet karanlığı
na götürürler. 

Müsned'de el-Esved b. Seri'den175 naklen şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Pey
gamber bir seriye gönderdi .  Onlar da çoluk çocuğu öldürecek kadar ileri gitti-

1 74 Ahmed, iV, 1 62,  266. Müslim, Cennet, Cennet ve Cehennem ehlinin dünyadaki sıfatları 
babı, V, 716 .  Ebu davud et-Tayalisi, s. 145 ( 1079 nolu hadis) .  Nesfü, Fedfülu'l-Kur'an, s .  
104. bk. et-Temhid, XVlll/73; Der'u tearuzi' l-akli ve'n-nakl, Vll ,  400. 

1 75 El-Esved b. Seri meşhur sahabi ve şairdir. Bk. el-İsabe, !, 68. Hadis için bk. Ahmed, 1 1 1 ,  
435, iV, 24; Darimi, il ,  141, 142; Ebu Ya' la; il, 240; Taberanı, ! ,  284; Hakim, il ,  123. Ha
kim hadisin Şeyhayn'ın şartlarına göre sahih olduğunu belirtmiş, Zehebi de ona muvafakat 
etmiştir. Heysemi Ahmed'in bazı senetlerinde bu hadisin sahih'in ricali ile nakledildiğini 
söylemiştir. Bk. Mecmeu 'z-zevôid, V, 316. 
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ler. Hz. Peygamber onlara: Çoluk çocuğu öldürmeye sizi zorlayan neydi?" diye 
sordu. Onlar da: "Ey Allah'ın elçisi onlar müşrik çocukları değil mi?" dediler. 
Peygamber: "Sizin hayırlılarınız da müşrik çocuğu değil mi?" diye cevap verdi. 
Daha sonra yerinden kalkıp onlara şöyle hitap etti : "Dikkat edin , herkes fıtrat 
üzere doğar. Dilini öğreninceye kadar bu böyle devam eder. " Hz. Peygamberin 
müşrik çocuklarının öldürülmesini yasakladıktan sonra onlara böyle hitap etmesi 
ve "Sizin hayırlılarınız da müşrik çocuğu değil mi?" demesi bu çocukların kafir 
olarak doğmadıklarına, küfrün daha sonra ortaya çıktığına delalet eder. Eğer 
çocuğun kaderi ne ise o şekilde kafir ya da Müslüman olarak doğacağını kastet
miş olsaydı, bu sözünü müşrik çocuklarını öldürmeyi yasaklamasına delil olarak 
zikretmezdi .  

"Sizin hayırlılarınız da müşrik çocuğu değil mi?" hadisine bazıları şu manayı 
vermiştir: Bu kimseler eğer yaşasaydı Allah katındaki bilgiye göre, iman edecek
lerdi .  Dolayısıyla hadisteki yasaklama bu nedenledir. Oysa hadisin manası sizin 
en hayırlılarınız olan muhacir ve ensardan ilk Müslümanlardı ve hepsi müşrik 
çocuklarıydı. Babaları kafirdi .  Evlatlar daha sonra Müslüman oldular. Ana baba
sının müşrik olması mümin olan bir çocuğa zarar vermez. Allah onu ana baba
sının ameliyle değil kendi ameli ile hesaba çeker. Allah ölüden diri, diriden ölü 
çıkarmaya, kafirden mümin, müminden kafir evlat yaratmaya kadirdir. Bu fıtrat 
hadisinin lafızları birbirini tefsir eder. Sahihayn'da İbn Şihab' ın Ebu Seleme' den,  
onun da Ebu Hureyre'den bir rivayetine göre Hz.  Peygamber şöyle demiştir: 
"Herkes fıtrat üzere doğar. Ana babası onu Yahudi ,  Hıristiyan veya Mecusi ya
par. Hayvanın tüm azaları ile doğması gibi . Siz hiç azaları eksik doğan bir hayvan 
gördünüz mü?" Ebu Hureyre bu hadisi naklettikten sonra "Sen yüzünü Han if 
olarak dine, Allah ' ın insanları üzerinde yarattığı fıtratına dosdoğru çevir. "  ( er
Rum, 30/30) ayetini okudu. Ashap Hz. Peygamber' e şöyle sordu: "Ey Allah' ın 
elçisi, çocukken ölenin durumu ne olur?" Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: 
"Onların ne yapacağını en iyi Allah bilir. " 176 

Sahih ' te Zühri'n in şöyle dediği rivayet edilmiştir : 1 77 "Vefat eden her çocuk 
için cenaze namazı kılınır. Veled-i zina olsa da ağlayarak dünyaya gelmişse cena
ze namazı kılınır. Çünkü İslam fıtratı üzerine doğmuştur. Ancak ağlayarak dünya
ya gelmeyen düşüğün cenaze namazı kılınmaz. Ebu Hureyre Hz. Peygamber' den 
naklen "Herkes fıtrat üzere doğar. Ana babası onu Yahudi, Hıristiyan veya Me
cusi yapar. Hayvanın tüm azaları ile doğması gibi .  Siz hiç azaları eksik doğan bir 
hayvan gördünüz mü?" diye rivayet etmiştir. Ebu Hureyre bu hadisi naklettikten 
sonra "Sen yüzün ü Hanif olarak dine, Allah 'ın insanları üzerinde yarattığı fıtratı 
na dosdoğru çevir. " (er-Rum, 30/30) ayetini okudu . 

1 76 Buhari, Cenaiz, Müşriklerin çocukları hakkında söylenenler babı; bk. Fethu' l-bari, I I I ,  290. 
1 77 Buhari, Cenaiz, Çocuk Müslüman olursa babı ( l l l ,  260) . İbn Hacer şöyle demektedir: İbn 

Şihab zina mahsülü olan çocuktan bahsetmektedir. Veled-i zinanın cenaze namazı kılınaca
ğını zira Müslüman olduğuna hükmedildiğini söylemiştir. Bk. Fethu '!-bari, I I I ,  262, 263. 
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Sahih'te A'meş tarikiyle '·Her doğan İslam milleti üzere doğar" diye nak
ledilmiştir. Ebu Muaviye'nin A'meş'ten rivayetinde ise "Her doğan İslam mil
leti üzere doğar, dilini konuşabilene kadar böyle kalır" diye nakledilmiştir. Bu 
rivayetler çocuğun İslam milleti üzere doğduğunu gösterir. İbn Şihab' ın tefsiri 
Ebu Hureyre'nin ayetle istişhadı da bu yöndedir. 

İbn Abdilberr şöyle diyor: İbn Şihab'a  mümin bir köle azat etme borcu olan 
adamın henüz süt emmekte olan bir çocuğu azad etmesinin yeterli olup olmaya
cağı soruldu. İbn Şihab yeterli olacağını , çünkü onun da fıtrat üzere doğduğunu 
söyledi. İbn Abdilber bu hadisle ilgili çeşitli görüşleri naklettikten sonra şöyle 
dedi: Bazıları hadiste geçen fıtratın İslam olduğunu söylediler ve bunun insan
ların çoğu tarafından böyle bilindiğini belirttiler. Müfessirler "Allah ' ın insanları 
üzerinde yarattığı fıtrat" ayetinin tefsiri konusunda icma etmiş, Allah'ın yarattığı 
fıtratın İslam dini olduğunu söylemişler ve Ebu Hureyre'nin naklettiği hadisin 
akabinde bu ayeti okuması ile ihticac etmişlerdir. "Allah 'ın insanları üzerinde 
yarattığı fıtrat" ayetinin herkesi kapsadığını belirtmişlerdir. Böylece Allah' ın tüm 
insanları ayette belirttiği gibi fıtrat üzere yarattığı anlaşılmaktadır. Allah' ın fıtratı 
izafeti övgü amaçlı bir izafettir, yergi amaçlı değildir. Böylece bunun kınanmış 
değil övülmüş bir yar?tılış olduğu anlaşılmaktadır. Ayet de bu durumu açıkla
maktadır: "Sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah 'ın insanları üzerinde yarattığı fıt
ratına dosdoğru çevir (er-Rum, 30/30)" . Sibeveyh ve talebelerine göre (Allah ' ın 
fıtratı tamlaması) ilk fiilin delalet ettiği mastar olarak mansuptur. Yüzün,  dine 
hanif olarak çevrilmesi Allah' ın insanları yarattığı fıtrat olduğuna delalet eder. 
Bunun benzeri kullanımlar şu ayetlerde de mevcuttur: 

"Bunlar Allah 'ın size (farz olarak) yazdıklarıdır" (en-Nisa, 4124) .  

"Daha önce geçenler hakkında Allah 'ın sünneti. Sen Allah ' ın sünnetinde 
asla bir değiştirme bulamazsın" (el-Ahzap, 33/62). 

Sibeveyh ve arkadaşlarına göre bu tamlamalar gizli bir fiile ait mansup mas
tar olup daha önceki fiil buna delalet eder. � ...ıı ı ._.l:5 ifadesi bu durumda, 
� �.; Alil .__.;S anlamındadır. Aynı şekilde L�.;l>' v"uı fa �I A�I • ;� ayeti de _,.b..i 
Ll_;..>. �..UI �.l�! � ..r'Uı .uı l "Allah insanları dini hanif olarak ayakta tutmak üzere 
yarattı" anlamına gelmektedir. 

Selef alimleri de bu ayeti bu şekilde tefsir etmişlerdir. İbn Hacer bu ayet hak
kında şöyle demektedir: Ey Muhammed, itaat için, yüzünü Allah ' ın seni çevirdiği 
yöne çevir. Bu yön hanif dindir. Onun dinine dosdoğru olarak ve itaatle yönel. 
Allah'ın üzerinde insanları yarattığı fıtratı, üzerinde insanları yarattığı sanatıdır. 
Fıtrat kelimesi "Yüzünü hanif olarak dine çevir" ifadesindeki manadan hareketle 
mastar olarak mansuptur. Bu da "Allah insanları bu fıtratın üzerine yarattı" an
lamındadır. 
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Müfessirler bizim bu konuda söylediğimizin benzerini söylemişlerdir. İbn 
Zeyd'den şöyle nakledilmiştir: Allah'ın üzerine insanları yarattığı fıtrat İslam' dır. Al
lah Adem'in soyundan insanları yaratalı beri onlar bu hakikati kabul etmişlerdir: 

"Hani Kıyamet günü :  "Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz diye, 
Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp) almış 
ve onları kendilerine şahid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (diye buyur
muştu} . Onlar da: "Evet (Rabbimizsin) şahid olduk" demişlerdi. 

Allah' ın bir ayeti de şöyledir: 

"İnsanlar tek bir ümmetti. Allah da peygamberleri müjdeleyici ve korkutucu
lar olmak üzere gönderdi. Beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şey
ler hakkında aralarında hükmetmek için de hak ile Kitabı indirdi. Hôlbuki ken
dilerine o Kitabın verildiği kimseler, ancak apaçık deliller onlara geldikten sonra 
(ve yaln ızca) aralarındaki kıskançlıktan dolayı ona (o hakka) dair anlaşmazlığa 
düştüler. İşte A llah böylece izniyle iman edenleri, hakkında anlaşmazlığa düştük
leri hakka ulaştırdı. Allah, dilediğini dosdoğru yola iletir. " (el-Bakara, 2/213) .  

İbn Hacer daha sonra sahih bir isnatla Mücahit' ten naklen Allah' ın üzerinde 
insanları yarattığı fıtratın İslam dini olduğunu söylemiştir. 

İbn Humeyd, Yahya b. Vadıh ' tan, o Yunus b .  Ebi Salih 'ten, o da Yezid b. Ebi 
Meryem' den naklen şöyle demiştir: Ömer Muaz b. Cebel' e rastladı ve ona: "Bu 
ümmetin temel özellikleri nelerdir?" diye sordu. Muaz şöyle dedi: "Üç şeydir. 
Bunlar ümmeti kurtaran hususiyetlerdir. Birincisi ihlastır. İhlas Allah' ın üzerinde 
insanları yarattığı fıtrattır. İkincisi namazdır, bu da İslam milletidir. Üçüncüsü ita
attir, bu da ismettir. Ömer: "Doğru söyledin" dedi. 

İbn Humeyd diyor ki : Bana Yakup ed-Devrakı rivayet etti. O dedi ki bana İbn 
Uleyye rivayet etti . İbn Uleyye, Eyyup'tan, o da Ebi Kılabe'den naklen Ömer' in 
Muaz'a :  "Bu ümmetin temel özellikleri nedir?" diye sorduğunu rivayet etti ve 
yukarıdaki , ivayetin benzerini naklett i .  

"Al/ah' ın yaratışın ı  değiştirmek söz konusu değildir" (er-Rum, 30/30) ayetinin 
manası nedir? diye sorulacak olursa, bu, Allah ' ın dininde değişiklik olmaz, böyle 
bir şey uygun değildir ve böyle bir şey yapması gerekmez, anlamındadır. 

Abdullah b. Idris'ten naklen Leys'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: 1 78 Müca
hit, Kasım adında birini İkrime'ye gönderdi ve "Allah' ın yaratışını değiştirmek 
söz konusu değildir" ( er-Rum,  30/30) ayetinin manasını sordurdu . İkrime şöyle 
dedi : Allah'ın fıtratı İslam'dır. Aynı şey Katade, Said b. Cübeyr, Mücahit, Dah
hak, İbrahim en-Nehai , Abdurrrahman b. Zeyd b.  Eslem'den de nakledilmiştir. 

---- � - - �-----

178 Taberi, tefsir, XXI, 4 1 .  İkrime fıtratın din olduğunu söyledikten sonra "Allah' ın yaratışını 
değiştirmek sözkonusu değildir. Dosdoğru din işte budur" ayetini okumuştur. İbn Kayyim 
Taberi'deki bu nakilleri ih lisar ederek aktarmıştır. 
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İbn Abbas, kendisine hayvanların hadım edilmesinin hükmü sorulduğunu, bunu 
kerih bulduğunu nakletmiş ve "Allah 'ın yaratışın ı  değiştirmek söz konusu değil
dir" ayetini okumuştur. İkrime ve Mücahit de Leys' ten naklen aynı şeyi rivayet 
etmişlerdir. 

Şeyhimiz şöyle demiştir: Bu iki görüş arasında179 bir çelişki yoktur. Allah 
Teala şeytan hakkında şöyle buyurmuştur: 

''Anda/sun, onları mutlaka saptıracağım, olmayacak kuruntulara boğacağım. 
Anda/sun, onlara hayvanların kulakların ı  yarmalarını emredeceğim. Ve yine on
lara Allah' ın yarattığın ı  değiştirme/erini emredeceğim. "  (en-Nisa, 4/1 1 9) .  

Allah' ın üzerinde kullarını yarattığı şeyi değiştirmek dini değiştirmektir. Ha
dım etmek ve kulak kesmek de O' nun yarattığını değiştirmektir. Bu nedenle Hz . 
Peygamber "Herkes fıtrat üzere doğar. Ana babası onu Yahudi, Hıristiyan veya 
Mecusi yapar. Hayvanın tüm azaları ile doğması gibi .  Siz hiç azaları eksik doğan 
bir hayvan gördünüz mü?" hadisinde bu iki şeyi birbirine benzetmiştir. Şunlar 
dini, şunlar da hadım ederek ve keserek sureti değiştirmektedirler. Biri Allah'ın 
yarattığı bedeni, diğeri de Allah'ın yarattığı kalbi değiştirmektedir. 

Şeyhimiz şöyle demektedir: Kaderiye fasit görüşleri için bu hçıdisle ihticac 
etmeye başlayınca insanlar bu hadisi muhtevasından uzaklaştıracak kadar te 'vil 
etmeye başladılar. Mutezili Kaderiye ve diğerleri şöyle demişlerdi :  Her doğan 
İslam üzere doğar. Allah hiç kimseyi dalalete düşürmez . Ancak insanı ana babası 
dalalete düşürür. Oysa hadis iki yönden onlar aleyhine delil oluşturmaktadır: 

Birincisi :  Mutezile ve diğer kelamcılara göre gerçekte hiç kimse İslam üzere 
doğmaz. Allah hiç kimseyi kafir ya da Müslüman yapmaz. Ancak kişi kendisi için 
küfür ihdas eder ya da İslam' ı  seçer. Allah Kaderiyeye göre bunlardan hiç birini 
yapmaz. Ancak onları İslam' a davet eder. Onlara İslam' ı ve küfrü tercih edebi
lecekleri bir kudret verir. Mümin imanı elde etmeyi sağlayacak özel bir vasıtaya 
sahip olmaz. Kaderiyeye göre bu iş takdir edilmiş değildir. Eğer takdir edilmiş ol
saydı zulüm olurdu.  Mutezilenin çoğunluğunun görüşü bu istikamettedir. Ancak 
Ebu' l-Hasen gibi bazı müteahhirun şöyle demektedirler: Allah mümine özel bir 
etken verir, bu etken ve kudret imanın var olmasını gerektirir. Bu görüş hakikatte 
ehl-i sünnetin görüşüne uygundur. 

İkincisi: Kaderiyye şöyle demektedir: Allah' ı  bilmek ancak akıl ve düşünce 
ile elde edilir. Bu bilginin zaruri olması ya da Allah' ın  bir fiili olması imkansızdır. 
Kaderiye "Ana babası onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yapar. " Sözü ile ihti
cac edecek olursa onlara şöyle denilir: Siz Allah ya da mahlukattan herhangi b ir 
kimse onları Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yapamaz, bu ancak onların kendi 

1 79 Birinci görüşle İkrime'nin görüşü, ikinci görüşle İbn Abbas'ın bu ayeti tefsiri kastedilmekte
dir. Bu iki görüşü İbn Cerir (er-Rum, 30/30) ayetinin tefsirinde nakletmektedir. 
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fiilidir, bu hususta başkasının kudreti ve fiili yoktur, diyen sizsiniz. O takdirde 
"Ana babası onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yapar" hadisi sizin için delil 
olamaz. Ehl-i sünnet Allah'tan başka hiç kimsenin bir kimsenin kalbine hidayet 
ve dalalet veremeyeceği hususunda ittifak etmişlerdir. Ümmet bu hadiste bah
sedilenin ana babanın, bir öğretmen gibi, daveti, teşviki ve çocuklarını terbiyesi 
olduğunda ittifak etmiştir. Ana babanın zikredilmesinde alışılagelmiş ve yaygın 
durum esas alınmıştır. Oysa onlardan birinin veya bir başkasının gerçek ya da 
hükmi anlamda tesiri olabilir. 

Muhammed b. Nasr şöyle demektedir: İbn Kuteybe, "Hani Kıyamet günü: 
"Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz diye , Rabbin, Ademoğullarının 
sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp) almış ve onları kendilerine şahid 
tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (diye buyurmuştu) .  Onlar da : "Evet 
(Rabbimizsin) şahid olduk" demişlerdi . "  Ayetiyle ihticac etmiş ve şöyle demiştir: 
Ayete göre insanlar kendi nefislerine şahit olarak Allah' ın rableri olduğunu kabul 
etmişlerdir. Daha sonra bu kabul ve şahitlik üzere yaratılmışlardır. 

Muhammed b. Nasr şöyle demektedir: "İbn Kuteybe insanların bu kabul ve 
şahitlik üzere doğduklarını söylemiştir. Oysa bu Kitap'ta olmayan ve hadislerde 
zikredilmeyen bir ziyadedir. Bu ayetin tefsiri için konuyla ilgili nakledilen haber
leri hatırlatıp konuyu araştıranlara onun bu hususta bir delili olmadığını açıkla
yacağız. Çocukların ana karnına düşmelerinden itibaren Allah' ı  bildikleri ve bu 
bilgiyle dünyaya geldikleri konusunda hiçbir delil olmadığını göstereceğiz. "  

Oysa İbn Kuteybe insanların bu kabul ve şahitlik üzere doğduklarını söyler
ken onların ana karnına düşünce ve doğdukları zaman Allah' ı ,  birliğini, isimle
rini ve sıfatların ı  bildiklerini söylemişse reddedilmesi isabet olur. Eğer çocukların 
bunu almaya müsait olarak doğduklarını, serbest bırakılsalar dahi akıllarını kulla
nınca bu yoldan sapmayacaklarını söylemişse isabet etmiştir, reddedilemez . 

Muhammed şöyle demektedir: Bu ayetin tefsiri ile ilgili söylenen en önemli 
şeylerden biri Ömer b .  el-Hattab hadisidir. Yahya Malik'ten o da Zeyd b. Ebi 
Üneyse'den, o da Abdülhamid b. Abdurrahman b. Yezid b .  el-Hattab'dan, o da 
Müslim b.  Yesar el-Cüheni'den naklen Ömer b .  el-Hattab'a bu ayet sorulduğunu 
onun da şöyle dediğini nakletmiştir: Hz. Peygamber e bu ayetin sorulduğunu 
duydum . O da şöyle buyurdu: "Allah Adem' i  yarattı .  Sonra sağ eliyle sırtını 
sıvazladı ve oradan bir nesil çıkardı ve şöyle dedi :  Bunları Cennet için yarattım .  
Bunlar Cennet ehlinin amelini işlerler. " Daha sonra yine sırtını sıvazladı ve ora
dan da bir nesil var etti ve şöyle dedi : "Bunları Cehennem için yarattım .  Cehen
nem ehlinin amelini işlerler. " Bir adam Peygambere şöyle sordu: "Ey Allah' ın el
çisi, peki amel hangi konudadır?" Peygamber şöyle buyurdu: "Allah kulu Cennet 
için yaratınca ölene değin ona Cennet ehlinin amelini işletir. Kul da bu amelle 
Cennet' e girer. Ancak kulu Cehennem için yaratmışsa ölene değin ona Cehen
nem ehlinin amelini işletir. Kul da bu amelle Cehennem'e girer. " 
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Muhammed b .  Yahya, Muhammed b. Yezid b .  Sinan er-Rehavi'den, o ba
basından o da Zeyd b. Ebi Üneyse'den o da Abdulhamid b. Abdurrahman' dan, 
o Müslim b .  Yesar' dan o da Nuaym b. Ebi Rebia el-Ezdi 'den rivayet etti. Müslim 
şöyle dedi :  Nuaym'a bu ayeti sordum. Bana şöyle dedi : Ömer b. el-Hattab' ın 
yanındaydım. Bir adam gelip bu ayeti sordu. Ömer de şöyle dedi. Nuaym yuka
rıdaki hadisi zikretti. Bu tarik, ilk hadisin illetini de ortaya çıkarmaktadır. Bu illet 
Müslim b. Yesar'ın bu hadisi Ömer'den işitmemesidir. 

Bize İshak, Hakkam b .  Selm'den, o Anbese' den o da Abbad b. Umeyr'den , 
o Medineli bir adam olan Ebu Muhammed' den naklen şöyle rivayet etti: Ömer b .  
el-Hattab'a  "Hani Kıyamet günü:  "Bizim bundan haberimiz yoktu " demeyesiniz 
diye, Rabbin, Ademoğulların ın sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerin i  (çıkarıp) 
alm ış ve onları kendilerine şôhid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim ?" (diye 
buyurmuştu) . Onlar da: "Evet (Rabbimizsin) şôhid olduk" demişlerdi ."  ayetini 
sordum . Şöyle cevap verdi: Ben de senin bana sorduğun gibi Hz. Peygamber'e 
sordum. Şöyle cevap verdi :  "Allah eliyle Adem' i  yarattı, ona ruhundan üfledi .  
Sonra onu oturttu ve sırtını sıvazladı ,  bir nesil çıkardı ve şöyle dedi :  "Cennet için 
bir nesil , benim istediğim gibi amel ederler ve hayatları en iyi ameller ile son 
bulur ben de onları Cennet' e girdiririm" .  Daha sonra yine Adem' in sırtını sıvaz
ladı ,  bir nesil çıkardı ve şöyle dedi: "Cehennem için bir nesil, benim istediğim 
amelleri işlerler, hayatları en kötü amellerle son bulur, ben de onları Cehennem'e 
girdiririm . "  

B u  hadis illetli olduğu halde Malik b u  rivayeti Muvatta'ya almıştır. Biz bu 
hadisin illetinden söz edeceğiz. Tirmizi şöyle diyor: Bu hadis hasendir. Müslim b .  
Yesar bu  hadisi Ömer' den dinlememiştir. Bazıları senette Ömer ile Müslim ara
sında bir raviden söz etmişlerdir. Ebu' l-Kasım Hamza b. Muhammed el-Kinani 
şöyle diyor: Müslim bu hadisi Ömer' den dinlememiştir. Bu hadisi Nuaym aracılı
ğıyla Ömer' den almıştır. İbn Ebi Hayseme şöyle diyor: Yahya b. Main'e Malik' in 
Zeyd b .  Ebi Üneyse tariki ile Müslim b .  Yesar'dan rivayetini okudum. Müslim b .  
Yesar'ın adının üzerine kendi elleri ile "Bilinmiyor" yazdı .  Ebu Ömer şöyle dedi :  
Bu hadisin senedi munkatıdır. Müslim b .  Yesar Ömer b .  el-Hattab ile karşılaşma
mıştır. Bu rivayette aralarında Nuaym b. Rebia vardır. Bu isnadla da hadis hüccet 
değildir. Müslim b. Yesar meçhul bir ravidir. Onun el-Medeni olduğu, Müslim b .  
Yesar el-Basri olmadığı söylenmiştir. Ancak bu  hadis ile ilgili söylenenlerin özeti 
isnadının sahih olmadığıdır. Müslim b. Yesar ve Nuaym b .  Rebia i l im tahammül 
ettikleri bilinmeyen kimselerdir. Ancak hadis mana itibariyle sahihtir. Çok sayıda 
sağlam senetle Ömer b. el-Hattab'dan nakledilmiştir. 

Biz burada bu hadislerin bazılarını zikredeceğiz. İshak b. Rahuye şöyle dedi :  
Bana Bakiye b. el-Velid rivayet etti ve şöyle dedi :  Bana Muhammed b.  el-Velid 
ez-Zebidi, Raşid b. Sa'd vasıtasıyla, Abdurrahman b. Ebi Katade' den, o babasın
dan o da Hişam b. Hakim b. Hizam' dan rivayet etti. Bir adam Hz. Peygember'e :  
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"Ey Allah'ın elçisi, ameller yeni mi işleniyor yoksa takdir edilen edilmiş midir?" 
diye sordu. Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: "Allah adem'in sırtından neslini 
çıkarıp da onları kendi nefislerine şahit tutarak avuçlarıyla sırtlarını sıvazladı ve 
şöyle dedi : "Bunlar C�nnetlik bunlar da Cehennemliktir. Cennet ehline kendi
lerini Cennet' e götürecek amelleri işlemeleri kolaylaştırılır. Cehennem ehline de 
kendilerini Cehennem' e götürecek ameller kolaylaştırılır. " 180 

Bize Abdüssamed, Hammad'dan, o el-Hariri 'den, o Ebi Nadr'dan rivayet 
etti. Ashaptan Ebu Abdullah adında birine diğer sahabiler hasta ziyaretine geldi
ler, Ebu Abdullah o esnada ağlıyordu. Ona niçin ağladığını sordular. Şöyle dedi: 
"Ben Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediğini duydum. Allah sağ 
eliyle bir avuç diğer eliyle de bir avuç aldı ve "Bunlar şuraya, bunlar da şuraya" 
dedi .  Ebu Abdullah : "Ben, hangi avuçta olduğumu bilmiyorum. "  dedi . 181 

Bize Amr b .  Muhammed, İsmail b .  Rafi 'den, o el-Makburi'den, o da Ebu 
Hureyre'den naklen Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dediğini 
nakletmiştir: "Allah Adem' i  topraktan yarattı, sonra onu çamur haline getirdi ve 
şekillenmiş bir balçık olana kadar bekletti. Onu yarattı, ona şekil verdi ve testi 
gibi ses veren kuru bir çamur olana değin bıraktı . İblis yanından geçip duruyor 
ve ona: "Sen büyük bir iş için yaratıldın" diyordu . Daha sonra Allah insana 
ruhundan üfledi . İnsan: "Rabbim, benim soyum ne olacak?" dedi. Allah : "Seç 
ey Adem" dedi .  Adem: "Rabbimin sağ elini seçiyorum, O' nun iki eli de sağ
dır" dedi . Daha sonra Allah avucunu açtı, Adem' in soyundan gelecek herkes 
Rahman' ın avucundaydı .  182 

180 Senedi muztariptir. B. İbn Hacer, Tô.ci/u'/-menfaa, 255, 256. İbn Hacer şöyle demektedir: 
Raşid b. Sa'd hakkında ihtilaf edilmiştir. Yani Raşid b. Sa'd ' Abdurrahman ' Babası ve Hişam 
tariki ile merfu ya da Abdurrahman b. Katade ' Hişam b. Hakim ya da Abdurrahman 'Babası 
ve Hişam ya da Babası ' Hişam tarikleri ileri sürülmüştür. Bk. el-İsabe, VI, 315 ,  3 16. 
Ahmed b .  Hanbel bu hadisi Muaviye b .  Salih ' in Raşid b. Sa'd'dan, onun Abdurrahman 
b. Katade'den rivayeti olarak nakletmiştir. (bk. Müsned, iV, 1 86) . İbn Sa'd da aynı senetle 
nakletmiştir. Bk. 1, 30; VIII ,  4 17 .  
Hakim şöyle demiştir: B u  hadis sahihtir. B u  hadisin başka raviler aracılığıyla sahabaye varan 
bir başka rivayetiyle ihticac edileceği hususunda ittifak edilmiştir. Bk. Hakim, 1 ,  3 1 .  Zehebi de 
Hakim'e muvafakat etmiştir. Taberi de bu hadisi pek çok tarikten nakletmiştir. Bk. lX, 1 17 .  
el-Elbani hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. (bk. sahiha, ,  48 no) . El-Heysemi bu hadisi 
Ahmed' in rivayet ettiğini belirtmiş ve ricalinin sika olduğunu söylemiştir. (IV, 185 ,  186) .  

181  Ahmed, iV, 1 76, 1 77;  VI,  68 .  Heysemi ricalinin güvenilir olduğunu söylemiştir. ( IV, 185, 
186) .  El-Elbani de isnadının sahih olduğu kanaatindedir. (es-sahiha, hadis no 50) .  

182 Senedi zayıftır. İsmail b. Rafi hafızası zayıf bir ravidir. Bir rivayete göre de münkerü' !-hadistir. 
İbn Main onu zayıf olarak nitelemiş, Nesfıi metruk olduğunu söylemiştir. Bk. Tehzib, 1, 294, 
295. Hadisin ayrıntılı tahrici için bk. Ebu Ya'la, XI, 453. İbn Hacer şöyle diyor: Buhari 
adem'in yaratılışı ile ilgili hadisler arasında Tirmizi, Nesfıi ve Bezzar' ın rivayet ettiklerini 
almamıştır. İbn Hibban bu hadisin Said b. el-Makburi ve bir başkasının Ebu Hureyre'den 
rivayet ettiği tarikle sahih olduğunu belirtmiştir. Bk. Fethu' l-bfıri, VI, 4 19.  Aynca bk. Ebu 
Ya' la. Müsned, XI .  263; Xlf .  8. Muhakkik isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Tirmizi, 
Tefsir, 94: Heysemi, Mecrneu '?,-Zeuôid. Vll l .  197 .  
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Bize en-Nadr, Ebu Ma'şer'den, o Said el-Makburi 'den ve Nafi Mevla ez
Zübeyr'den, o da EbO Hureyre'den naklen şöyle rivayet etmişlerdir: "Allah 
Adem' i  yaratmak istedi .  (Ravi Adem'in yaratılışından bahsetti . )  Allah daha sonra 
ona şöyle dedi: "Ey Adem ,  hangi elimle sana soyunun göstermemi istersin?" diye 
sordu. Adem: "Sağ ile, Rabbimin iki eli de sağdır" dedi. Allah elini açtı, Adem' in ,  
kıyamete kadar yaratılacak olan tüm soyu oradaydı. Sağlam olan sağlamlığıyla, 
hasta olan hastalığıyla, peygamberler kendi suretleri ile oradaydılar. Adem: "Ey 
Rabbim, keşke hepsine verseydin, hiç birini mahrum etmeseydin" dedi .  Allah : 
"Bana şükredilmesini istedim" buyurdu . Ravi hadisin kalan kısmını nakletti . 183 

Muhammed b .  Nasr, Muhammed b. Yahya'dan , o Said b .  Ebi Meryem' den, 
o el-Leys b .  Sa'd 'dan , o İbn Aclan'dan, o EbO Said el-Makburi 'den o babasın
dan, o da Abdullah b. Selam 'dan naklen şöyle rivayet etti: "Allah Adem'i yarattı . 
Sonra avuçlarını kapadı ve adem'e :  "Seç" dedi. Adem de: "Sağı seçiyorum, 
rabbimin iki eli de sağdır" dedi .  Allah avucunu açtı, adem' in soyu oradaydı .  
Adem: "Bunlar da kimdir?" diye sordu. Allah: "Kıyamete kadar senin soyundan 
yaratacağım Cennet ehlidir" buyurdu. 184 

Bize İshak, Cafer b .  Avn el-Huzfü'den, o Hişam b. Sa'd 'den, o Zeyd b .  
Eslem'den, o da  EbO Hureyre'den naklen Hz. Peygamber' in şöyle dediğini 
rivayet etti: "Allah Adem' i  yaratınca sırtını sıvazladı ,  sırtından onun soyundan 
kıyamete kadar yaratılacak nesiller düştü. "  Ravi hadisin devamını nakletti . 185 

Bize İshak, Amr b .  Zürare' den rivayet etti. Amr şöyle dedi: Bize İsmail, Gül
süm b.  Cübeyr'den, o Said b. Cübeyr'den naklett i .  Said, İbn Abbas ' ın "Hani 
Kıyamet günü: "Bizim bundan haberimiz yoktu " demeyesiniz diye, Rabbin, 
Ademoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerin i  (çıkarıp} almış ue onları 
kendilerine şôhid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim ?"  (diye buyurmuştu) . 
Onlar da: "Evet (Rabbimizsin) şôhid olduk" demişlerdi" ayetinin tefsiri ile ilgili 
şöyle dediğini rivayet etti : "Allah Adem' in sırtını sıvazladı ,  kıyamete kadar onun 
soyundan yaratılacak olanlar sırtından çıktı . Arafat' ta Na'man denilen yerde Al
lah onlardan söz aldı .  "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sordu. Onlar da: 
"Evet, şahit olduk" dediler. 186 

1 83 Önceki hadisin tahricine bak. 
1 84 Aynı kaynaklar. 
1 85 Sahih bir hadistir. Tirmizi. Tefsir, Araf süresi, V, 249. Tirmizi hadisin hasen sahih olduğunu, 

Ebu Hureyre'den naklen bir başka tarikle daha nakledildiğini söylemiştir. Hakim de hadis 
sahih kabul etmiş, (il, 325), Zehebi Hakim'e muvafakat etmiştir. Hişam b. Sa'd'in ismi bazı 
matbu eserlerde Hişam b. Said olarak geçse de doğru olan bizim tespitimizdir. 

186 Sahihtir. Ahmed, l ,  272; İbn Cerir, IX, 1 1 1 ; Hakim, I I ,  544 (sahih olduğunu söylemiş, Zehe
bi de ona muvafakat etmiştir. ) el-Elbani de sahih hükmü vermiştir. (bk es-sahiha, iV, 1 58, 
1523 nolu hadis). Burada konu i le ilgili nefis bir araştırma bulunmaktadır. Hakim bu hadisi 
merfu olarak tahric etmiş. Müslim' in şartına göre sahih olduğunu söylemiştir. Zehebi de ona 
muvafakat etmiştir. ( ! ,  27,  28) .  
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Bize İshak, Veki'den, o Rebia b. Gülsüm b .  Cebr'den, o babasından, o da 
Said b. Cübeyr' den, o İbn Abbas'tan nakletmiştir. İbn Abbas "Hani Kıyamet günü: 
"Bizim bundan haberimiz yoktu " demeyesiniz diye, Rabbin, Ademoğulların ın 
sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp} almış ve onları kendilerine şôhid 
tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?"  (diye buyurm uştu) . Onlar da: "Evet 
(Rabbimizsin) şôh id olduk" demişlerdi" ayetinin tefsiri ile ilgili şöyle demiştir: 
"Allah Arafat' ın yanında bir vadi olan Na'man' ın ortasında Adem'in sırtını sı
vazladı ve onun sulbünden soyunu çıkardı .  Onları kendilerine şahit tutarak "Ben 
sizin· Rab bin iz değil miyim?" diye sordu. Onlar da: "Evet, şahit olduk" dediler. 187 

İshak bu hadisi İbn Abbas'tan gelen çeşitli tariklerle nakletti ve şöyle dedi: 
Bize el-Muğire b. Seleme el-Mahzumi, Ebu Hilal' den, o Ebu Cemre ed-Dab' i'den 
o da İbn Abbas'tan nakletti. İbn Abbas şöyle dedi : "Allah Adem'in sırtını sıvazla
dı ve onun soyunu şiddetli bir su dalgasında var etti . " 188 

Bize Cerir, el-A'.meş'ten, o Müslim el-Batin'den, o Said b. Cübeyr' den, o da 
İbn Abbas'tan şöyle nakletti : "Allah Adem'in sırtını sıvazladı ,  kıyamete kadar 
yaratılacak soyu oradan çıktı ve Adem'e gösterild i . "  

Bize el-Melfü, el-Mes'udi'den, o Ali b .  Bezime'den, o Said 'den o d a  İbn 
Abbas'tan "Hani Kıyamet günü: "Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz 
diye, Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp) 
almış ve onları kendilerine şahid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (diye 
buyurmuştu) .  Onlar da: "Evet (Rabbirnizsin) şahid olduk" ayetinin tefsiri ile ilgili 
şöyle nakletti: "Allah onun Rabbi olduğuna dair Adern'den söz aldı, onun rızkır , 
ecelini ve başına gelecekleri yazdı . Daha sonra sırtından soyunu çıkardı. Rableri 
olduğuna dair onlardan söz aldı . Onların da rızıklarını , ecellerini ve be.şiarına 
gelecekleri yazdı. 189 

Bize Veki, el-A'meş'den, o Habib b. Ebi Sabit'ten, o da İbn Abbas'tan şöyle 
nakletti: Allah Adern' in sırtını sıvazladı ve sağ eliyle tüm iyileri oradan çıkardı .  
Diğer eliyle de kötüleri çıkardı .  

Bize Yahya, Ali b .  Bezime' den, o Said b .  Cübeyr' den,  o da İbn Abbas'tan bu 
ayet i le ilgili şöyle rivayet etti: Allah Adem'i  yarattı, Rabbi olduğuna dair ondan 
söz aldı . Ecelini, rızkını ,  başına gelecekleri yazdı .  Daha sonra sırtından soyunu 
çıkardı .  Onlardan da Rableri olduğuna dair söz aldı .  Onların da ecellerini , rızık
larını ve başlarına gelecekleri yazdı .  

187 Önceki hadisin kaynaklarına bk. 
1 88 Taberi, IX, 1 12; ed-Dürrü' l-mensCır, 111,598. Ahkamu ehl-i'z-zimme de s yerine J,i keli

mesi kullanılmıştır. Muhakkık kelimenin orijinal nüshada ,,i olduğunu, ancak kendi tespi
tinin doğru olduğunu ileri sürmuştür. Oysa doğrusu onun tespiti değil, bizim tespitimizdir. 
Taberi 'de ve ed-Dürrü'l-mensCır'da da bizim tespitimize uygun rivayet edilmiştir. İbnü'l -Esir, 
en-Nihaye'de bu hadisi zikrettikten sonra _s;l kelimesinin şiddetli dalga anlamına geldiğini, 
çoğulunun 9;ı9l olduğunu açıklamıştır. Bk. �n-Nihaye, 1 ,  34. 

1 89 Taberi, IX, 1 12 .  
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Abdürrezzak, Mamer'den, o Ebu Salih'den o da İbn Abbas'tan naklen bu 
ayet hakkında şöyle rivayet etti: Allah Adem'in sırtını sıvazladı ve kıyamete ka
dar soyundan yaratılacakları sırtından çıkardı .  Onlardan Rableri olduğuna dair 
söz aldı onlar da verdiler. Kafir ya da başkası kime "Rabbin kim?" Diye sorulsa 
mutlaka "Allah" der. Ma'mer dedi ki: el-Hasen de bunun bir benzerini rivayet 
ediyordu. 190 

İshak dedi ki: Bize Cerir, Mansur'dan, o Mücahitten ,  o da Abdullah b .  
Ömer'den "Hani Kıyamet günü: "Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz 
diye, Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp) al
mış ve onları kendilerine şahid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (diye bu
yurmuştu) .  Onlar da: "Evet (Rabbimizsin)  şahid olduk" ayetiyle ilgili şöyle rivayet 
etti: Allah tarakla baştan çıkarıp alır gibi Adem' in sırtından soyunu çıkarıp aldı. 191 

Muhammed b. Nasr, el-Hasen b .  Muhammed ez-Za'ferani' den, o Haccac' dan, 
o İbn Cüreyc'den, o ez-Zübeyr b. Musa'dan, o Said b. Cübeyr'den ,  o da İbn 
Abbas'tan naklen şöyle rivayet etti: Allah Adem' in sağ omzuna vurdu, Cennet 
için yaratılmış nefisler bembeyaz ve tertemiz olarak çıktlar. Allah bunların Cennet 
ehli olduğunu söyledi . Daha sonra sol omzuna vurdu, Cehennem için yaratıl
mış nefisler simsiyah olarak çıktılar. Allah bunların da Cehennem ehli olduğunu 
söyledi . Daha sonra tüm Ademoğullarından iman etmeleri, kendini ve emirlerini 
bilmeleri, kendisini ve emirlerini tasdik etmeleri için söz aldı .  Onları nefislerine 
şahit tuttu . Onlar da iman ettiler, tasdik ettiler, bildiler ve kabul ettiler. 192 

İshak, Ravh b. Ubade'den, o Muhammed b. Abdülmelik' ten ,  o babasından , 
o ez-Zübeyr b .  Musa'dan, o Said b. Cübeyr'den o da İbn Abbas'tan bu hadisi 
rivayet etti ve şu ilavede bulundu: İbn Cüreyc dedi ki : Bana, Allah' ın onları har
dal taneleri gibi çıkarıp avucunda tuttuğu rivayeti ulaştı. 

İshak şöyle dedi: Bize Hakkam b. Selm er-Razi, Ebu Cafer er-Razi'den, 
o er-Rebi' b .  Enes'ten,  o Ebu'l-Aliye'den, o da Übeyy b. Ka'b 'dan "Hani Kı
yamet günü: "Bizim bundan haberimiz yoktu " demeyesiniz diye, Rabbin, 
Ademoğullarının sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp) almış ve onları 
kendilerine ştıh id tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (diye buyurm uştu). 
Onlar da: "Evet (Rabbimizsin) şCıhid olduk" ayetiyle ilgili şöyle rivayet etti: Allah 
o gün onları, kıyamete kadar yaratılacak olan herkesi topladı. Onları ruhlar hali
ne getirdi, onlara şekil verdi. Daha sonra onları konuşturdu ve onlarla konuştu. 
Onlardan söz aldı, onları kendi nefislerine şahit tuttu . Onlara şöyle dedi : "Ben 
de yedi kat gökleri ve yerleri size şahit tutuyorum.  Atanız Adem' i size şahit tu
tuyorum ki kıyamet gününde bundan habersiz olduğunuzu söylemeyin. Bilin ki 

190 Ed-Dürrü'l-mensur, III, 598. 
1 9 1  Taberi, IX, 1 13 ;  ed-Dürrü 'l-mensur, I II ,  601 .  
192 Taberi, IX, 1 14.  1 15 .  
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Ben' den başka ilah yoktur. Benden başka rab yoktur. Bana hiçbir şeyi ortak koş
mayın. Ben size peygamberler göndereceğim, onlar size bana verdiğiniz sözü ve 
anlaşmayı hatırlatacaklar. Size kitaplar indireceğim . "  Onlar da şöyle dediler: "Bi
zim Rabbimiz ve ilahımız olduğuna şahitlik ederiz. Senden başka rab ve senden 
başka ilah yoktur. " O gün itaati kabul ettiler. Ataları adem onlara baktı. Araların
da zengin, fakir, güzel, çirkin kimseler olduğunu gördü ve "Rabbim, keşke on
ları eşit yaratsaydın" dedi. Allah şöyle buyurdu: "Bana şükredilmesini istedim" .  
Adem aralarında, ışıklı birer kandil gibi parlayan peygamberler gördü . Risalet ve 
nübüvvet için onlardan bir başka söz daha alınmıştı. Bu da "Hani Biz peygam
berlerden, (özellikle de) senden, Nüh 'tan, lbrahim 'den, Musô 'dan ve Meryem 
oğlu İsa 'dan ahit/erini almıştık. Evet, Biz onlardan sağlam bir ahit alm ıştık. Ta ki o 
doğru sözlü kimselere doğruluklarına nair soru sorsun. Kôfirler için ise pek acıklı 
bir azap hazırlamıştır. " ( el-Ahzab, 3317, 8) ayetinde açıklanmıştır. "Sen yüzünü 
Hanif olarak dine, Allah 'ın insanları üzerinde yarattığı fıtratına dosdoğru çevir. 
Allah 'ın yaratışını değiştirmek sözkonusu değildir. Dosdoğru din işte budur. Fakat 
insanların çoğu bilmezler." ( er-ROm, 30/30) ayetinde bahsedilen işte budur. "işte 
bu da; önceki uyarıp korkutan/ardan bir uyarıp korkutandır." (en-Necm, 53/56) 
ayeti i le "Onların  çoğunda ahde vefa bulamadık. Onların çoğunu gerçekten 
fôsık kimseler bulduk. " (el-A'.raf, 7/102 )  ayeti ve "Sonra onun arkasından kendi 
kavimlerine n ice peygamberler gönderdik de onlara apaçık belgelerle geldiler. 
Fakat önceden yalanladıkları şeye iman etmediler. işte Biz de haddi aşanların 
kalpleri üzerine böyle mühür basarız" (Yunus, 10174) ayeti bu konu ile ilgilidir. 
Allah insanların bu sözü verdikleri gün ezeli ilminde kimin yalancı kimin sadık 
olacağını bilmekteydi .  Ravi diyor ki: Adem zamanında kendisinden söz alınan 
bu ruhlar arasında İsa'nın ruhu da vardı. Allah bu ruhu Meryem'e göndermişti. 
Şu ayetlerde bahsedilen ruh İsa'nın ruhuydu: 

"Kitapta Meryem 'i de an! Hani o, kendi ailesinden doğu tarafında bir yere 
çekilmişti. Sonra onlarla kendi arasında bir perde germişti. Derken Biz ona Ru
humuzu gönderdik. Ona tam bir insan suretinde göründü. (Meryem Onu görün
ce) : "Senden Rahmôn'a sığın ırım. Eğer takva sahibi bir kimse isen (bana ilişme) " 
dedi. O da dedi ki: "Ben ancak senin Rabbinin gönderdiği elçisiyim. Sana temiz 
bir oğul vermeye geldim. " Meryem dedi ki: "Bana h iç bir insan (erkek) eli değ
memiş iken ve ben fahişe de olmadığıma göre benim nasıl bir oğlum olabilir?" 
Dedi ki: "Evet, durum dediğin gibidir. Fakat Rabbin: O bana kolaydır. Biz onu 
insanlar için (kudretimize) bir ôyet (belge) ve bizden bir rahmet kılacağız, diye 
buyurdu. Buna dair hüküm verilmiş, bitmiştir. " Derken ona hamile kaldı. Onunla 
yalnız başına uzak bir yere çekildi. " (Meryem, 19/16-22) .  

Esbat b .  Nasr' ın tefsirinde b u  ayet ile ilgili es-Süddi'den, o EbO. Malik'ten, o 
EbO. Salih'ten o da İbn Abbas'tan ve Mürre el-Hemedani aracılığyla İbn Mesud' dan 
ve peygamber ashabından bazı kimselerden şöyle nakledilmiştir: Allah Adem'i 
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Cennet' ten çıkardığı zaman gökten indirmeden önce sırtının sağ yanını sıvazladı .  
Oradan inci gibi beyaz bir  nesil çıkardı . Onlara: "Rahmetimle Cennet' e girin" 
dedi .  Daha sonra adem'in sırtının sol tarafını sıvazladı ve simsiyah bir nesil çıkar
dı. Onlara: "Cehenneme girin, aldırış etmem" dedi. "Ashab-ı yemin ve ashab
şimal" denilince bunlar kastedilmektedir. Allah "ben sizin Rabbiniz değil miyim?" 
diyerek hepsinden söz istedi. Onlar da "Evet" diyerek söz verdiler. Bir grup bu 
sözü itaatle verdi .  Bir grup ise istemeye istemeye verdi .  Melekler de "Evet şahid 
olduk" demişlerdi. Yahut: "Daha önce sadece atalarım ız Allah 'a ortak koşmuş
lardı. Biz de onlardan sonra gelen bir kuşaktık. Şimdi (atalarımız olan) o batıla 
saplanan/arın işledikleri yüzünden bizi helak mi edeceksin? "  demeyesin iz diye. " 
(el-A'raf, 7/172-173 ) .  Bu nedenle Ademoğullarından herkes Rabbini bilir. Müş
rik olanların her biri de atalarını bu yolda bulduklarını söylerler. Bu nedenle 
Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Hani Kıyamet gün ü: "Bizim bundan haberi
miz yoktu" demeyesiniz diye, Rabbin, Ademoğulların ın sırtlarından (sulbünden) 
zürriyetlerin i  (çıkarıp) almış ve onları kendilerine şahit tutup: "Ben sizin Rabbiniz 
değil m iyim?"  (diye buyurmuştu) . Onlar da: "Evet (Rabbimizsin) şahit olduk" 
demişlerdi. Yahut: "Daha önce sadece atalarımız A/lah 'a ortak koşmuşlardı. Biz 
de onlardan sonra gelen bir kuşaktık. Şimdi (atalarımız olan) o batıla sap/anan
ların işledikleri yüzünden bizi helak mi edeceksin?"  demeyesin iz diye" ( el-A'raf, 
7/172-173 ) .  Bir başka ayette "Onlar Allah 'ın dininden başkasın ı  mı arıyorlar? 
Halbuki göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez O'na teslim olmuştur ve 
O'na döndürülecek/erdir" (Al-i İmran, 3/83) buyrulmuş, aynı hususta bir diğer 
ayette de şöyle varit olmuştur: "De ki: "Öyle ise tam ve yeterli hüccet Allah 'ındır. 
Eğer dileseydi elbette hepinizi h idayete erdirirdi" ( el-En'am, 6/149 ) .  193 

İshak şöyle demektedir: Bize Ravh b. Ubade, Musa b.  Ubeyde er-Rebezi'den 
rivayet etmiş, Muhammed b.  Ka'b el-Kurazi'nin Rabbin, "Ademoğullarının sırt
larından (sulbünden) zürriyetlerini (çıkarıp) almış" ayeti hakkında şöyle dedi
ğini belirtmiştir: Ruhlar cesetleri yaratılmadan önce bunu kabul ettiler ve iman 
ettiler. 194 

İshak şöyle demektedir: Bize el-Fadl b. Musa, Abdülmelik' ten, o Ata' dan 
şöyle rivayet etti: Onlardan söz alındığı zaman Adem'in sırtından çıkarıldılar. 
Daha sonra tekrar Adem' in sırtına geri döndürüldüler. 

İshak dedi ki: Bize Ali b. el-Eclah, Dahhak' tan şöyle rivayet etti: Allah Adem'i 
yarattığı gün kıyamete kadar doğacakları sulbünden toz gibi çıkardı ,  onlara: "Ben 
sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sordu. Onlar da "Evet, Rabbimizsin" dediler. 
Melekler de buna şahit oldu. Böylece kıyamet gününde habersiz olduklarını söy
leyemeyeceklerdir. Daha sonra sağ avucuyla bir grup avuçladı ve : "Bunlar Cen
nettedir" buyurdu. Bir avuç daha aldı ve : "Bunlar Cehennem' dedir" buyurdu. 

193 İbn Abdilberr, et-Temhid, XVIII, 85 (Esbat b.  Nasr tarikiyle) . 

194 Et-Temhid, XVIII ,  80; ed-Dürr'/-mensur, I I I ,  599. 
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Muhammed b. Nasr, Bündar'dan, o Ebu Ahmet'ten, o Süfyan'dan, o er
Rebi b .  Enes'ten,  o da Ebu'l-Aliye 'den "Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister 
istemez O'na teslim olmuştur" (Al-i İmran, 3/83) ayetinin alınan söz anlamına 
geldiğini rivayet etmiştir. 

Muhammed dedi ki : "Hani Kıyamet günü: "Bizim bundan haberimiz yok
tu " demeyesiniz diye, Rabbin, Ademoğulların ın sırtlarından (sulbünden) zürri
yetlerini  (çıkarıp) almış ve onları kendilerine şahit tutup: "Ben sizin Rabbiniz 
değil miyim?"  (diye buyurmuştu). Onlar da: "Evet (Rabbimizsin) şahit olduk" 
demişlerdi. Yahut: "Daha önce sadece atalarımız Allah 'a ortak koşmuşlardı . Biz 
de onlardan sonra gelen bir kuşaktık. Şimdi (atalarımız olan) o batıla saplanan
/arın işledikleri yüzünden bizi helak mi edeceksin ?" demeyesiniz diye" (e/-A'raf, 
711 72-1 73) ayetinin tefsiri ile ilgili seleften nakledilen haberleri rivayet ettik. Bu 
rivayetlerde çocuğun anne karnından Allah'ı bilerek doğduğu anlamında hiçbir 
rivayet yoktur, buna delalet eden hiçbir şey de yoktur. 

Ebu Muhammed çocukların Allah ' ı  bilerek doğduğunu kastetmemiştir. Onun 
kastettiği, çocukların fıtrat ve onlardan alınan misak hükmüyle doğduklarıdır. 
Serbest bırakılırlarsa bu fıtratın gereğinden sapmazlar. 

Muhammed diyor ki: Ona (Ebu Muhammed'e) şöyle sorulmaktadır: Hz. 
Peyg"'mber' in  "Herkes fıtrat üzere doğar" hadisinde kullanılan fıtrat kelimesinin 
Allah' ı  bilmek anlamına geldiğine dair elinde bir delil var mı?" Ya da Seleften bi
rilerinin bu yorumu yaptıkları rivayet edilmiş midir? Bu yoruma kıyasla ulaşmak 
mümkün müdür?" Bu sorulara yukarıda naklettiğimiz delillerden biri ile cevap 
verecek olursa bu batıl bir iddia olur. Eğer bu soruları "Hani Kıyamet günü: 
"Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz diye, Rabbin, Ademoğullarının 
sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerin i (çıkarıp) almış ve onları kendilerine şah it 
tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?"  diye buyurmuştu. " ayetiyle cevap ve
rebilir. Allah ' ın Adem' in soyundan rableri olduğuna dair şahitlik istemesi insanın 
bu bilgiye çok önceden sahip olduğunu gösterir, diyebilir. Bu delil onun için en 
nihai delildir. 

Bu sorulara şu cevabı vermiştir: Bir konuda şahitlik yapması istenen kimse 
şahitlik yapacağı konuyu şahitlik yapması istenmeden önce bilmiyorsa, şahitlik 
yapmasını isteyen kişi ondan yalan söylemesini istiyor demektir. Oysa Allah hiç 
kimseye böyle bir şey emretmez. 

Bu cevaba karşı ona şöyle denir: Sana sorulan dışında bir başka şeye cevap 
veriyorsun .  Bu ayeti delil olarak kullanman ise delilin olmadığını ve delil getir
mekten aciz olduğunu göstermektedir. Biz sana Allah ' ın insanlardan ne zaman 
"Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorup şahitlik istediğini ve insanların 
"Evet sen bizim Rabbimizsin" cevap verdiklerini sormuyoruz. Ya da bu ceva
bı verdikleri zaman Allah ' ı  bilip bilmediklerini de sormuyoruz. Biz onların ana 
karnına düştükleri vakit Allah' ı  tanıdıklarına dair elinde bir delil olup olmadığını 
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soruyoruz. Eğer bize : "Onların ana rahmine düştükleri zaman Allah' ı  tanımış 
olmaları doğdukları zaman Allah' ı  tanıdıklarına delildir. İnsanlar daha önce ne 
iseler doğdukları zaman da öyledirler" diyecek olursa ona şöyle denir: Onlar bu 
zamanda da Allah' ı  kabul etmekteydiler. Allah bize, onlara "Ben sizin Rabbiniz 
değil miyim?" deyip onlar da bunu kabul edince Allah' ı  bilmekte olduklarını 
haber vermiştir. Allah hitabı anlayana hitap eder. Soruyu anlayan cevap vere
bilir. Allah onlardan şahitlik isteyince onların Allah'a cevap verebilmesi Allah' ın 
ne sorduğunu anladıklarını ve düşünebildiklerini gösterir. Onlar soruyu anlamış, 
düşünmüş ve öylece "Evet" demişlerdir. Böylece Allah' ın rab olduğunu kabul 
etmişlerdir. 

Ona şöyle sorulur: Sen, çocuk ana rahminden düşerse o anda onunla ko
nuşulunca söyleneni anlayıp cevap verebilir ya da Allah' ın rab olduğunu aynı 
kendilerinden söz alındığı zaman olduğu gibi, ikrar edebilir mi?" 

Bu soruya: "evet" diyecek olursa, gözler onu yalanlar. 

"Hayır, ben bunu kastetmiyorum, her iki vakit arasında fark vardır. Allah 
insanların doğum zamanındaki durumunu, ilk defa onlardan söz aldığı zamanki 
durumlarından farklı kılmıştır" diyecek olursa ona şöyle denir: "İlk söz alındığı 
zaman bunu bilmeleri ancak doğum zamanında daha önce bildikleri bir şeyi 
bilmemeleri nasıl mümkün olabilir? Onlar kendilerine sorulan soruyu anlamış, 
düşünmüş ve Allah' ın rab olduğunu kabul etmişlerdi .  Oysa doğdukları zaman 
durum bundan farklı olmuştur." 

İnsanlardan alınan söz, Adem' in sulbünden çıkarılıp kendilerine sorulması, 
onların da Allah' ın rab olduğunu kabul etmeleri, daha sonra A.dem' in sulbüne 
geri çevrilmeleri anlamındadır diyen herkes insanın bu zamanki durumu ile do
ğum zamanındaki durumunu kesinlikle birbirinden ayırmaktadır. İbn Kuteybe 
ya da bir başkası insanların Allah ' ı  bilerek tanıyarak, kendisine sorulan soruyu 
anlayıp cevap verebilecek düzeyde doğduğunu ileri sürmemektedir. 

Bu hususta dört ihtimal bulunmaktadır: 

Birincisi: Bilgi ve tanıma bakımından insanların, kendilerinden ahit alınan 
zamanki halleri ile doğum zamanındaki hallerinin aynı olmasıdır. 

İkincisi: İki olayın aynı zamanda olmasıdır. 

Üçüncüsü : Doğum zamanında bilginin var olması ancak söz alınan zaman
da olmamasıdır. 

Bu üç görüş de batıldır. İbn Kuteybe bunlardan birini söylememektedir. 

Dördüncüsü: İnsanların ahit alınma zamanında bilgi ve marifet sahibi olma
ları ancak doğum zamanında olmamalarıdır. Bu hususta herkes bu görüşü ileri 
sürmektedir. Allah insanları ataları Adem' in sulbünden çıkardı .  Onlarla konuştu, 
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onlara soru sordu melekleri onlara şahit yaptı, kendilerini de şahit yaptı . Daha 
sonra onları adem' in sulbüne geri çevirdi .  

Seleften ve sonraki alimlerden çoğunluk bu görüştedir. Onlar bu konuda daha 
önce naklettiğimiz merfu ve mevkuf rivayetlere dayanmışlardır. Bu rivayetlerin 
en sahihi Müslim b .  Yesar' ın,  Ömer b. el-Hattab'tan naklettiğidir. İmamların bu 
konudaki görüşlerini aktardık. İshak bu hadisi Hakkam b. Selm'den, o Ubade 
b. Umeyr'den,  o Medineli bir ravi olan Ebu Muhammed'den nakletmiştir. Ravi 
Ömer' e ilgili ayetin tefsirini sormuş, Ömer de ona şöyle cevap vermiştir: "Al
lah Adem'i  kendi el iyle yaratmış ve ona ruhundan üflemiştir. Daha sonra onu 
oturtmuş, sırtını sıvazlamış, oradan bir nesil çıkarmış ve şöyle demiştir: "Cennet 
için var ettiğim bir nesil . Benim istediğim gibi amel ederler, güzel bir sonla vefat 
ederler, ben de onları Cennet'e sokarım. "  Daha sonra adem'in sırtını yeniden 
sıvazladı ,  oradan bir nesil çıkardı ve şöyle ded i :  "Cehennem için var ettiğim bir 
nesil .  Benim istediğim amelleri işlerler, kötü bir sonla vefat ederler ben de onları 
Cehennem'e sokarım . "  Bu rivayette insanlarla konuşulduğu onlara soru sorul
duğu belirtilmemiştir. Bu rivayet diğer rivayetlere muvafıktır. Ömer tarafından 
hıfzedilmiş gözükmektedir. 

Ancak diğer rivayetlere gelince, bunlardan sahih merfu olanlarda insan 
neslinin iki avuç olarak Adem' in sırtından çıkarıldığı, mesut ve bedbaht olanla
rın dünyaya gelmeden önce ayrıldıkları belirtilmiştir. Bunlardan biri Ahmed b .  
Hanbel' in Abdüssamed'den, onun Hammad' dan , onu n el-Hariri' den, onun Ebu 
Nadre'den,  onun da Ebu Abdullah adında bir sahabiden naklettiği şu rivayettir: 
Diğer sahabiler Ebu Abdullah'ı hasta ziyaretine geldiler, Ebu Abdullah o esnada 
ağlıyordu. Ona niçin ağladığını sordular. Şöyle dedi :  "Ben Hz. Peygamber' in 
şöyle dediğini duydum. Allah sağ eliyle bir avuç diğer eliyle de bir avuç aldı ve 
"Bunlar şuraya, bunlar da şuraya" dedi . "  Ebu Abdullah : "Ben, hangi avuçta 
olduğumu bilmiyorum." dedi. ı95 

El-Makburi'nin Ebu Hureyre'den merfu olarak naklettiği daha önce geçen 
rivayet de böyledir. Bu rivayette ve daha önce geçen diğerlerinde şu husus var
dır: "Allah adem'in soyunu sırtından çıkardı, onlara kendisini gösterdi ,  mesut 
insanları sağ avucunda, bedbaht insanları sol avucunda tuttu . "  

Allah ' ın insanlarla konuştuğunu, onlara soru sorup onları şahit tuttuğunu 
anlatan merfu ve mevkuf rivayetlerin senetleri sahih değildir. 196 Müslim b .  Ye
sar hadisi , Hişam b .  Hakim b .  Hizam hadisi böyledir. Bunun isnadında Bakiye 
b. el-Velid ve Raşid b. Sa'd bulunmaktadır. Her ikisi de tenkid edilm iştir. Ebu 
Katade ei-Basri ise mechuldür. Adern' in sırtından zürriyetin çıkarılması, onarlı 

195 Ahmed, iV, 1 76, 177 :  VI ,  68. Heysemi ricalinin güvenilir olduğunu söylemiştir. (iV, 1 85,  

186) El-Elbani de isnadının sahih olduğu kanaatindedir. (es-Sahiha, hadis no 50) . 
196 Bu rivayetlerin tahrici daha önce yapılmış, sahih ve zayıf olanlar açıklanmıştı. Bunların 

hepsinin zayıf olması gerçekten uzaktır. En doğrusunu Allah b ilir. 
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iki avuç olmaları ile ilgili hadisler sayıca çok olup red ve inkar edilmelerinin 
dayanağı yoktur. Bunların tabiine ulaşması dahi yeterli iken sahabeye ulaşmışa 
artık söylenecek bir şey kalmamaktadır. Bu ve benzeri konular rey ve tahminle 
söylenemez. Bu rivayetlerde sahih olan delalet kaderin varlığı, Allah ' ın olacakları 
önceden bilmesi, Adem' in soyundan gelip de mesut ve bedbaht olacakları bil
mesidir. Allah'ın Adem' in sırtından çıkardığı nesilleri Adem' in kendi benzerleri ve 
yakınları olduklarını bilip görmesi ya da görmemesi fark etmez. Ancak Allah' ın 
insanlarla konuştuğu hüccet olabilecek hiçbir rivayette yer almamaktadır. Kur'an 
da buna delalet etmez . Kur'an bu konuda "Rabbin, Ademoğulların ın sırtlarından 
(sulbünden) zürriyetlerin i  (çıkarıp) almış" demiş ve Ademoğullarının sırtlarından 
zürriyetlerin alınmasından bahsetmiştir. Sadece adem' in sırtından zürriyetin alın
masından bahsetmemiştir. "Zürriyetlerini" kelimesi sayısı çok da olsa her doğanı 
kapsamaktadır. Ayetin tamamında "Daha önce sadece atalarımız Allah 'a ortak 
koşmuşlardı . Biz de onlardan sonra gelen bir kuşaktık" denilmiştir. Allah Teala 
şöyle buyurmaktadır: 

"Gerçekten Allah Adem 'i, Nuh 'u, Ibrahim ve Imrôn'ın ailesin i  seçip alemlere 
üstün kıldı. Hepsi birbirinden gelmiş tek bir zürriyetti . "  (Al-i Imrôn, 3/33-34) . 

Bir başka ayette şöyle buyurmaktadır: 

"Ey Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızın soyundan gelenler! " (el-Isrô, 
1 7/3) . 

Bir başka ayette ise şöyle buyurmaktadır: 

"Biz ona (İbrahim 'e, oğlu) İshak ile (Ishôk' ın oğlu) Yôkub 'u bağışladık. Her 
birine h idôyet (ve nübüvvet) verdik. Daha önce de Nuh ' a da hidôyet verdik. Onun 
zürriyetinden Dôvud'a, Süleyman'a, Eyyub 'a, Yusuf'a, Musô'ya ve Hôrun'a da. 
Biz, iyi hareket edenleri işte böyle mükôfatlandırı rız. " (el-En'ôm, 6/84) . 

Zürriyet kelimesi büyükleri ihtiva etmektedir. "Onları kendilerine şahit tutup: 
"Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (diye buyurmuştu) .  Onlar da: "Evet (Rabbi
mizsin) şahit olduk" demişlerdi . "Kur'an'da, kişinin kendi nefsine şahit olması, 
kabul etmesi anlamındadır. Kendi aleyhine bir şeye şahitlik eden kendi aleyhine 
bir şeyi kabul etmiş demektir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

"Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutanlar ve Allah için şahidlik eden
ler olun. Kendin izin yahut ana babanızın ve yakınların ızın aleyhine dahi  olsa " 
(en-Nisa, 411 35) .  

Fakihler ikrarın sahih olabilmesi için bu ayet i le ihticac etmişlerdir. Maiz b.  
Malik hadisinde, onun kendi aleyhine dört kere şahitlik yaptığı, yani dört kere 
kabul ettiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: 

"Müşriklerin, kendi küfürlerine kendileri şôh id iken Allah 'ın mescidlerini 
imar etme hakları yoktur. " ( et-Tevbe, 9/1 7) . 
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Müşrikler küfürlerini ikrar etmekteydiler, bu ikrar onların kendi aleyhlerine 
şahitlikleri anlamına gelmekteydi .  

Şu ayette de aynı durum vardır: 

"Ey cin ve insanlar topluluğu, için izden size ayet/erimi okuyan, bu gününü
zün gelip çatacağını bildirip sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar: "Ne
fislerimize karşı (kendi aleyhimize) şahitlik ederiz" diyecekler. Halbuki dünya 
hayatı onları aldattı da kendi aleyhlerine kafir kimseler olduklarına şahit oldular 
(olacaklar)" (el-En'am, 6/130). 

Onların kendi aleyhlerine şahit olmaları ikrar etmeleridir. O da kendi aley
hine şahitl iktir. � lafzı şahit tutmak, � ..:1.�l ise şahitliği yüklenmek, yerine ge
tirmektir. Ancak birincisi şu ayette olduğu gibidir: "Aranızdan adalet sahibi iki 
kişiyi de şahit tutun" (et-Talak, 65/2) İkincisi ise şu ayetteki anlamdadır: "Ey iman 
edenler, adaleti titizlikle ayakta tutanlar ve Allah için şahitlik edenler olun. " ( en
Nisa, 4/135 ) .  "Onları kendilerine şah it tutup: "Ben sizin Rabbin iz değil miyim?" 
(diye buyurmuştu) . Ayetinde de bu anlamda kullanılmıştır. Burada kasıt Allah' ın 
insanlara bir başka zamanda kendi aleyhlerine şahitlik yapma yükümlülüğü ver
mesi değildir. Allah Teala bu gibi durumlarda insana bir başkasını şahit kılar. 
Adem kıssasında da melekleri onlara şahit kılmıştır. Azalar da insanın aleyhine 
şahitlik ederler. 

Bu nedenle bazı müfessirler ayetin "birini birine şahit kılmak" anlamında 
olduğunu söylemiştir. Ancak bu lafız Kur'an' da kişinin kendi nefsi aleyhine şahit
lik yapması anlamında kullanılmıştır. İnsanların: "Evet (Rabbimizsin) şahit olduk" 
demeleri Allah' ı  rab olarak kabul etmeleridir. Kendi nefsi hakkında bir şeyi haber 
veren kendi aleyhine şahitlik yapmış demektir. İnsanların: "Evet (Rabbimizsin) 
şahit olduk" demeleri "Sen bizim Rabbimizsin" anlamındadır. Bu ifade Allah' ın 
Rab olduğunu kabul etmeleri ve Allah'ın bu kabulleri sebebiyle onları kendi ne
fisleri aleyhine şahit yapmasıdır. ��i lafzı, Allah' ın onların Rabbi olması sebe
biyle onları kendi nefisleri aleyhine şahit yapmış olmasını gerektirir. 

Bu şahitlik insanların babalarının sulbünden çıkarılmaları ile ilgilidir. Bu 
çıkarılıp alınma, meninin babaların sulbünden çıkarılması ve annelerin rahim
lerine indirilmesidir. Ancak ayette anneler zikredilmemiştir. "Daha önce sadece 
atalarımız Allah 'a ortak koşmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen bir kuşaktık. 
Şimdi (atalarımız olan) o batıla sap/ananların işledikleri yüzünden bizi helak mi 
edeceksin? "  ifadesinde de annelerden bahsedilmemiştir. Çünkü insanlar anne
lerinin değil babalarının dinine tabi oluyorlardı .  "Senden önce de hangi kasa
baya bir uyarıcı gönderdiysek, mutlaka oranın şımarık varlıklıları böylece: "Biz 
atalarımızı bir din üzere bulduk ve (bunun için) muhakkak bizler, onların izlerine 
uyan/arız " demişlerdir. " (ez-Zuhruf, 43/23) ayetinde ve "Ya ben size ataların ızı 
üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirdiysem de mi?" (ez-Zuhruf, 
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43/24) ayetinde de böyle anlatılmıştır. İnsanlar babaların sulbünden çıkarılıp 
yaratılınca yaratıcıyı kabul ederek fıtrat üzere , Allah' ın rableri olduğuna şahitlik 
ederek doğmuşlardır. Bu ikrar kıyamete değin Allah' ın hücceti olacaktır. Allah 
burada onlardan söz aldığından ve onları kendi nefislerine şahit tuttuğundan 
söz etmektedir. Allah yaratmış ve düzenlemiştir. Takdir etmiş ve doğru yolu gös
termiştir. Onlardan söz alınması yaratılmalarını da ihtiva eder. Şahit tutulmaları 
kabul etmeleri için hidayetin gösterilmesi demektir. Allah Teala "Onları kendi
lerine şahit tutup " buyurmuştur. Yani Onları şahit yapmıştır. Bu şahit yapma 
insan olmanın gereğidir. Her insan Allah ' ın Rab olduğunu kabul eden,  kendisi
nin mahluk, Allah' ın yaratıcı olduğuna şahitlik eden bir varlık olarak yaratılmış
tır. Bu durum ademoğulları için zaruri bir durumdur. Hiçbir yaratılanın durumu 
bundan farklı değildir. Yaratılanlar buna zorlanmıştır. Bu yaratılanlar için zaruri 
bir hal olup hiç kimse bunu inkar edecek durumda değildir. Allah daha sonra 
şöyle buyurmuştur: "Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz diye" Yani 
Allah ' ın Rab olduğunu, kendinizin de kul olduğunuzu kabul etmenizden habersiz 
olduğunuzu söylemeyesiniz diye. İnsanlar bundan habersiz değildirler. Aksine 
bu zaruri ve gerekli bilgilerden biridir. Hiçbir insan bu bilgiden yoksun değildir. 
Oysa matematik ve cebir gibi diğer birçok zaruri ilimden insanların çoğu haber
sizdir. Dikkatle düşünülürse bu ilimler de zaruridir oysa insanların çoğu bu ilim
leri bilmezler. Oysa yaratanı bilmek insan için gerekli olan zaruri bir ilimdir. Hiç 
kimse bilgisizlik nedeniyle bundan habersiz olamaz. Aksine Allah ' ı  bilmiş olması 
kaçınılmazdır. Olsa olsa unutmuş olabilir. Bu nedenle Allah' ı  bildirmek zikir (ha
tırlatma) olarak ifade edilir. Bu, fıtri ve zaruri bilgileri hatırlatmaktır. Kul bu bilgiyi 
unutur. Allah Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır: 

''Allah 'ı unuttukları için Allah 'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kim
seler gibi de olmayın . " (el-Haşr, 5911 9) . 

Sahih bir hadiste de şöyle buyrulmaktadır: "Allah kafire der ki : Sen nasıl 
beni unuttuysan ben de bugün seni unutacağım . " 197 

Yahut: "Daha önce sadece atalarımız Allah 'a ortak koşmuşlardı. Biz de on
lardan sonra gelen bir kuşaktık. Şimdi (atalarımız olan) o batıla saplanan/arın 
işledikleri yüzünden bizi helak mı edeceksin?" demeyesiniz diye. 

Allah, insanların ileri sürecekleri iki mazeretten söz etmiştir. İnsanın şahitliği 
bu mazeretleri ortadan kaldırmaktadır. 

Birincisi: İnsanların bu bilgiden habersiz olmalarını söylemeleridir. Allah bu 
bilginin fıtri ve zaruri olduğunu,  herkesin bunu bildiğini açıklamıştır. Bu, insan
ların mazeretlerini iptal için Allah' ın delilidir. Yaratıcının varlığı fıtri ve zaruri bir 
bilgidir. Onların mazeretine karşı önemli bir delildir. 

197 Müslim. Zühd. V, 823; Tirmizi, Sıfatu '/-kıyôme, 6 (Hasen garib b i r  hadistir. ) 
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İkincisi : İnsanların , babalarının da daha önce şirk koştuklarını ,  kendilerinin 
babalarından sonra gelen bir nesil olduklarını , müşrik babalarının yaptıkları se
bebiyle helak edilmemeleri , başkalarının günahından dolayı kınanmamaları ge
rektiğini söylemeleridir. Eğer onların Allah' ı tanımayan kimseler olmaları takdir 
edilmeksizin babalarını bu yolda bulmuş olsalardı bu bir mazeret olabilird i .  Onlar 
babalarından sonra gelen bir nesildir. Tabii ve alışılmış olan insanın babasıyla 
aynı yolda olmasıdır. Bu durum meslek, mekan , giyecek ve yiyecek alışkanlıkla
rında böyledir. Çünkü insanı yetiştiren babasıdır. Bu nedenle insanı ana babası 
Yahudi , Hıristiyan ya da Mecusi yapar. Alışılmış ve tabi i  olan bu ise, insanın fıt
ratında ve aklında buna aykırı bir bilgi yoksa insan mazur olduğunu söyleyebilir. 
Babalarımız müşrikti , biz de onların soyundan geldik, onların hata ettiğini göste
ren h içbir dayanağımız da yoktu, diyebilirler. Oysa onların fıtratında Allah'ın tek 
başına rab olduğuna dair şahitlikleri varsa bu şirkin batıl olduğunu onlara göste
recek bir bilgileri de var demektir. Bu bilgi onların şahitliğini yaptıkları tevhidtir. 
Onlar babalara tabi olma gibi alışkanlıkla mazeret ileri sürecek olurlarsa, onlara 
karşı bu tabii fıtrat ileri sürülür. Fıtrat, İslam' ı  gerektirir. Bu fıtrat onların aldıkları 
terbiyeden önce vardır. İnsanın sayesinde tevhidi bildiği akıl şirkin iptalini gerek
tirir. Bu hususta bir elçiye ihtiyaç yoktur. Allah insanın bu bilgisini elçi olmadan 
da aleyhine delil olarak kullanır. Bu durum Allah'ın şu ayeti ile çelişmez: "Biz, bir 
resul göndermedikçe de azap ediciler değiliz" ( el-İsra, 1 7/15 ) .  Peygamber tevhi
de çağırır, oysa fıtrat yaratıcıyı ispat eden akli b ir delildir. Peygamberlikte insan 
aleyhine bir delil yoktur. Kendi aleyhlerine olan bu şahitlikleri Allah' ın rableri 
olduğunu kabul etmeleridir. Bunu bilmek her insan için gereklidir. Allah , pey
gamberlerini tasdik etmek için bu bilgiyi delil olarak kullanır. Kıyamet gününde 
hiç kimsenin bu bilgiden habersiz olduğunu ileri sürmesi ya da günahını müşrik 
babasına atfetmesi mümkün değildir. Zira insan Allah' ın rab olduğunu ve ortağı 
olmadığını bilir. Şirk konusunda ve Allah' ı bilmemekte mazur değildir. Aksine 
azabı hak edecek bir şey yapmıştır. 

Allah rahmet ve ihsanının kemalinden ötürü peygamber göndermedikçe hiç 
kimseye azap etmez. İnsan kınama ve cezayı hak edecek şekilde gafil ise Allah'ın 
bu kuluna karşı iki deli l i  vardır. Kul bu ikisini yapmadıkça ona azap etmez: 

Birincisi: Kulun Allah' ı  rab , hükümdar ve yaratıcı b ilerek ve kabul ederek 
yaratılmasıdır. Bu onun hakkıdır. 

İkincis i :  Allah ' ın peygamberler göndermesi ve bununla kendi varlığını ikrar 
ettirmesi, bu bilginin detaylarını vermesi ,  kulun bilgisini tamamlamasıdır. Pey
gamber fıtrata şahitlik yapmak üzere gelir. Kul da peygamber geldikten sonra 
kafir olduğuna dair kendi aleyhine şahitlik eder. "Kendi aleyhlerine kafir kimse
ler olduklarına şah it oldular (olacaklar) " (el-En'am, 6/130) Dolayısıyla onlar hak
kında ancak ikrar ve iki şahitle hüküm verir. Bu da adaletin nihai noktasıdır. 198 

1 98 Ahkamu eh/-i'z-zimme, i l ,  524-565. 
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Kur'an ehli ile ehl-i gına arasında bir münazarada ehl-i gınanın "Ben sizin 
Rabbiniz değil miyim?" ayeti ile yaptıkları istişhadın reddedilmesi ile ilgili şöyle 
söylenmiştir: 

Ehl-i gınadan olan şöyle demiştir: Biz bu konuda cemaatin lideri Cüneyd'i 199 
hakem kabul ederiz. Ebu Amr el-Enemati şöyle demiştir: Cüneyd'e :  "Sakin olan 
bir insan nasıl oluyor da Kur'an dinleyince heyecanlanıyor?" diye soruldu. Cü
neyd şöyle cevap verdi : Allah ruhlardan ilk defa söz almak üzere onlara hitap 
edip "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorunca Allah ' ın kelamının tatlılığı 
ruhları sardı. Bu nedenle Kur'an' ı dinleyince insanların ruhu harekete geçer." 

Kur'an ehli olan şöyle dedi: Allah'ın ve peygamberin hakemliğini, Allah' ın 
peygamberine indirdiği Kitab' ı  ve hikmeti hakem kabul etmeye razı olmayan ve 
hata ve isabet etme ihtimali olan birinin hakemliğine başvuran kimse nasipsizdir. 
Allah münazaralarda onu doğru hükme eriştirmez. 

Bu rivayetin Cüneyd' e aidiyeti sahih olsa da neticede bu söz hata yapabilen 
birine aittir. Cüneyd'e  ait bir söz değilse -ki bu onun şanına ve bilgisine daha 
uygundur. Bu rivayet hata yapabilen birine nispet edilmiş doğrulanamayacak 
bir rivayettir. Dolayısıyla bu rivayet nasıl delil olabilir? Cüneyd bu gibi sözler sarf 
etmeyecek kadar Allah ' ı  bilen biridir. Bu etkilenme Kur'an'ı anlayan ve anlama
yan tüm canlılarda olur. Kafir de etkilenir, mümin de etkilenir, fasık da etkilenir, 
facir de etkilenir. Bu etkilenme sesin tatlılığından , sevgiden ve alınan lezzetten 
kaynaklanır. Korku ve heybet nedeniyle de olur. Hüzün, ürperme ve gazap ne
deniyle de olabilir. Çok iyi bilinmektedir ki işitilen ses ilk hitap değildir, ona bağlı 
da değildir, bunun imkanı da yoktur. 

Şeytani amaçlı Kur'an okunması ve nifakın kaynağı , günaha götüren bir 
basamak olan müzik karşısında da etkilenme olabilir. Bu etkilenme nasıl "Ben si
zin rabbiniz değil miyim?" hitabından kaynaklanabilir? Ayrıca kul Allah' ın sesini 
Musa b .  İmran gibi vasıtasız olarak duymuş ise artık sesler, nağmeler ve şarkılar 
onu etkileyemezdi Aksine etkilenme, Musa'nın (a .s)  rabbinin sesini duyduğu için 
insanlardan,  onların söz ve seslerinden hoşlanmamasıdır. Sesten hoşlanmak ta
bii bir durumdur. İnsanların ezelde Allah ' ın hitabını duymuş olması ile bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Hiç kimse bu sesi hatırlamamaktadır, ancak bir haberle hatır
layabilmektedir. Ayetin anlamı şu nedenlerle bu görüşü ileri sürenlerin tefsirine 
uygun değildir: 

Birincisi: Allah Teala ayette "Rabbin, Ademoğulların ın sırtlarından (sulbün
den) zürriyetlerin i  (çıkarıp} alm ış" demiş ve ne sadece adem'  den ne onun sırtın
dan ne de onun zürriyetinden söz etmiştir . .  

199 Cüneyd, İbn Muhammed b. el-Cüneyd en-Nihavendi el-Bağdadi'dir. Sufi şeyhidir. llim ve 
güzel hal sahibidir. Allah kendisine rahmet etsin. 200 küsur senesinde doğmuş, 297 se
nesinde vefat etmiştir. Biyografisi için bk. Siyeru a ' lami'n-r.übela, XIV, 66; İbn Hallikan, 
Vefeyôtu 'l-a'ydn ,  I ,  3 73.  
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İkincisi: Allah insanları kendilerine şahit tutmuştur. Bu şahit tutma esnasında 
şüphesiz onlar vardı .  İnsan nefsi bedeni yaratılınca ortaya çıkar. Çünkü beden 
yaratılmadan önce vardır. 

Üçüncüsü: Bu şahit tutmadan kasıt hakkı ispat etmek ve delil getirmektir. 
İnsanlar dünyaya geldikten sonra bu gerçekleşir. İnsanlara delil sunulması pey
gamberler, akıl ve deliller aracılığıyla olur. Hiçbirinin hatırlamadığı bir şey nasıl 
onlara karşı delil olabilir? 

Dördüncüsü : Allah Teala :  "Hani Kıyamet gün ü: "Bizim bundan haberimiz 
yoktu " demeyesiniz diye" buyurmuştur. Yani bunu diyebilirlerdi ancak demesin
ler diye böyle oldu. Allah bu şahit tutma ve kabul ettirmenin insanların kıyamet 
gününde Allah · a karşı ileri sürecekleri habersizlik gibi bir mazeretleri olmaması 
için gerçekleştiğini bildirmiştir. Hepsinin gafil oldukları ve hatırlamadıkları bir du
rum nasıl onlara karşı delil olabilir? 

Beşincisi: Allah "Yahut: "Daha önce sadece atalarımız Allah 'a ortak koşmuş
lardı. Biz de onlardan sonra gelen bir kuşaktık." Diyerek onlara karşı bir delil 
sunmuş, böylece atalan taklit etmeyi kendisine karşı delil getirmelerini engel
lemiştir. Eğer onları helak etmek istese başkalarının günahları sebebiyle helak 
ederdi .  Tüm bunlar peygamberler gönderildikten,  kitaplar indirildikten,  akıl, ku
lak ve gözler bahşedildikten sonra gerçekleşmiştir. Hiç kimsenin hatırlamadığı 
bu anlaşma ile nasıl böyle bir durum gerçekleşebilir? Cüneyd' in Kur'an dinleme 
esnasında bir takım halleri vardı .  Bunlardan birincisi kalbinin huzur bulması, 
ikincisi kıraat esnasında tekellüften kaçınması, diğeri ise kasıtlı olmadıkça bu te
kellüfe cevaz vermesiydi.200 

Allah Teala : "Hani Kıyamet günü: "Bizim bundan haberimiz yoktu " deme
yesiniz diye, Rabbin, Ademoğulların ın sırtlarından (sulbünden) zürriyetlerini 
(çıkarıp} almış ve onları kendilerine şahid tutup: "Ben sizin Rabbiniz değil mi
yim?"  (diye buyurmuştu) . Onlar da: "Evet (Rabbimizsin) şahid olduk" demiş
lerdi " ayetinde insanlardan söz alınmasının hükmünden söz etmiş, bu hükmün 
kıyamet gününde onların bu konudaki bilgisizlikle ya da atalan taklitle mazeret 
sunmalarını engellemiştir. "Allah 'tan başka bir dost ve bir şefaatçisi olmayan her 
bir nefsin, kazandıkları (günahlar) yüzünden helake sürüklenmemesi için sen 
onunla (Kur'an'la) hatırlat. " (el-En'am, 6/70) ayeti de bu konudadır. Bu ayette 
yer alan .,.., kelimesindeki zamir Kur'an a racidir. � .Ji ifadesi ise mef'Cılün leh 
olarak mansuptur. Yani nefis kötü amelleri ile rehin alınmak, helak ve azap kar
şısında uyarılmaktadır. 

200 Ei-Kelam alô nıes 'e/eti's-sema, 383-385. 
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1 74. İşte Biz ayetleri böyle açıklarız. Belki (tevhide) dönerler diye. 

1 75. Sen ona ayetlerimizi verdiğimiz halde on lardan sıyrılıp çıkmış, 
derken şeytanın kendisine uydurduğu ve sonunda azgınlardan olmuş 
kimsenin haberini  oku! 

1 76. Eğer Biz dileseydik onu bunlar sebebiyle yükse/tirdik. Fakat o, 
yere mıhlandı ve hevasına uydu. Artık onun durumu, üstüne varsan 
da dilin i  sarkıtıp soluyan, kendi haline bırakırsan da yine dilini uzatıp 
soluyan bir köpeğin durumuna benzer. İşte ayetlerimizi yalanlayan top
lulukların durumu budur. Artık sen kıssayı (onlara) anlat. Belki iyice 
düşünürler. 

Tefsiri : 

Allah Teala kendisine kitap verdiği, başkalarına öğretmediği bilgilerle donat
tığı ancak bunlarla amel etmeyi terk eden, hevasına tabi olan ve Allah' ın rızası
nı bırakıp öfkesini tercih eden, ahiret yerine dünyayı, yaratan yerine yaratılanı 
seçen kimseyi hayvanların en aşağısı en az kıymet verileni, midesinden başka 
bir himmeti olmayan en bayağı varlığına benzetmiştir. Köpek hayvanların en 
aç gözlüsü ve en hırslısıdır. Hırsının göstergesi yeri koklamadan yürümemesidir. 
Hırs ve açgözlülükle yeri koklar. Bedeninin diğer yerleri dışında durmadan ar
kasını koklar. Ona taş atacak olursan aşırı ihtiyaç hissiyle taşı ısırmak için döner. 
En zayıf, en zelil, bayağı şeylerden razı olan hayvanlardan biridir. Leş ve pisliği 
etten daha çok sever. Kusmuğu tatlıya tercih eder. Yüz köpeğe yetecek kadar bir 
leş bulsa da aç gözlülük ve hırsından dolayı kendisiyle beraber hiçbir köpeğin o 
leşe yanaşmasına müsaade etmez, yanaşacak olana saldırır. 

Köpeğin tuhaf hallerinin ve hırsının bir göstergesi de hakir duruşlu, kötü el
biseli birini görünce havlar, bu kimseye yüklenir. Sanki kendi yiyeceklerine ortak 
olacağını tasavvur eder gibi adeta onunla güç gösterisine girer. Ancak heybetli, 
güzel giyimli, dik duruşlu birini görünce burnunu yere yapıştırır, yere çöker, ba
şını bile kaldırmaz. 

Dünyayı ve dünyada elde edilecek olanları, ilim sahibi olmasına rağmen, 
Allah'a ve ahiret gününe tercih eden kişinin dilini çıkarıp soluyan köpeğe ben
zetilmesi bedii bir sırdır. Bu kişinin Allah' ın zikrettiği gibi , ayetlerden uzaklaşıp 
hevasına tabi olan hali dünyaya aşırı meylinden ve yüreğinin Allah'tan ve ahiret 
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yurdundan kopuk olmasından kaynaklanmaktadır. Dünyaya aşırı meyillidir. Bu 
meyli köpeğin kızdırıldığında ya da terk edildiğinde yaşadığı bağrı yanık hale ben
zer. Arapçada "Bağrı yanık derecede aşırı meyil/�" ve "susuzluktan dilini çıkarıp 
soluma/�" kelimeleri lafız ve mana bakımından yakın köklerden gelmektedir. 

İbn Cüreyc şöyle demektedir: Köpeğin yüreği kopuktur, hatta yüreği yoktur. 
Üstüne gidilse de solur, bırakılsa da solur. Bu yönden, hidayeti terk eden kimse 
gibidir. Onun da yüreği yoktur, yüreği kopuktur. 201 

Yüreğin kopuk olması sabırlı olmayı sağlayacak, dilini çıkarıp solumayı en
gelleyecek bir yürek taşımamasıdır. İşte böylece Allah' ın ayetlerinden uzaklaşr, 
dünyaya karşı sabretmeyi sağlayacak, ona tutkuyla bağlanmasını engelleyecek 
bir yüreği kalmaz. Sabrı az olduğu için dünyaya karşı açlık hissiyle dilini çıkarıp 
solur. Köpek de su karşısında sabrı az olduğundan dilini çıkarıp solur. Köpek su 
karşısında en az sabredebilen hayvanlardan biridir. Açlık karşısında dayanabilse 
de susayınca susuzluktan çamur yer. Her halükarda köpek dilini çıkarıp en çok 
soluyan hayvanlardan biridir. Ayakta iken, otururken , yürürken ,  dururken dilini 
çıkarır ve solur. Bu hal onun aşırı hırsından ileri gelmektedir. Ciğerindeki hararet 
onu devamlı dilini çıkarıp solumaya sevk eder. 

Benzeyenin özellikleri : Aşırı hırs, kalbindeki şehvet ateşinin devamlı olarak 
kendisini dilini çıkarıp solumaya sevk etmesi .  Nasihat ve uyarılar karşısında da 
dilini çıkarıp solur, nasihat edilmeyip kendi haline bırakılsa da solur. 

Mücahit şöyle demektedir: Kendinse kitap verildiği halde bu kitapla amel 
etmeyen kimsenin durumu böyledir. 

İbn Abbas şöyle demektedir: Ona hikmetle yaklaşılsa yaklaşmaz. Kendi ha
line bırakılsa hayrın yolunu bulamaz . Köpek de böyledir. Otursa da dilini çıkarır 
ve solur, kovulsa da dilini çıkarır ve solur. 

Hasan-ı Basri şöyle demektedir: Bu kimse hak yolda sabit kalamayan mü
nafıktır. Hakka çağrılsa da çağrılmasa da, uyarılsa da uyarılmasa da böyledir. 
Köpek de bıraksanız da kovsanız da dilini çıkarır ve solur. 202 

Ata şöyle demektedir: Üstüne gitseniz de gitmeseniz de havlar. 

Ebu Muhammed b. Kuteybe şöyle demektedir: Dili dışarıda soluyan herkes 
ya yorulmuş ya susamıştır ya da hastadır.203 Ancak köpek hariçtir.204 Köpek her 
zaman dili dışarıda solur. Rahat da olsa, sağlıklı da olsa, hastalıklı bir halde205 de 
olsa, susamış da olsa dili dışarıda solur. 

201 Taberi, IX, 129.  
202 Aynı kaynaktır. 
203 Hastalık kelimesi sadece Te'vilu müşki/i '/-Kurôn'da yer almaktadır. 
204 El-Müşkil 'de lı'! yerine � istisna edatı kullanılmıştır. 
205 Hal kelimesi el-Müşkil'de yer almamaktadır. 
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Allah ayetlerini yalanlayan hakkında bir benzetme yapmış ve adeta şöyle 
demiştir: Onu uyarsan da dalalettedir. Serbest bıraksan da dalalettedir. Bu haliy
le, kovulsa da serbest bırakılsa da dilini çtkarıp soluyan köpek gibidir. 

Bu ayetin bir benzeri şu ayettir: "Siz bunları doğru yola çağırsanız size uy
mazlar. Onları çağırsan ız da susmuş olsanız da size karşı (tavırları} birdir. " (el
A'raf, 711 93) . 

Bu benzetmede yer alan hikmetleri ve manaları düşün. 

"Ona ayetlerimizi verdiğimiz halde" ifadesi i le Allah Teala bu kimseye 
ayetlerini verdiğini bildirmiştir. Bu Allah' ın verdiği büyük bir nimettir. Allah 
ayetleri kendine izafe etmiştir. Daha sonra şöyle buyurmuştur: "Onlardan sıyrı
lıp çıkmış", yani yılanın kendi dersinden çıkıp ayrıldığı gibi ,  derinin etten soyu
lup ayrılması gibi bir ayrılmayla ,  o da ayetlerden ayrılmıştır. Ayette "onu sıyırıp 
çıkardık" denilmemiştir. Çünkü hevasına tabi olması sıyrılıp gitmesi sonucunu 
doğurmuştur. 

Ayette yer alan "şeytanın kendisine uydurduğu" ifadesi, şeytanın ulaşıp ya
kalaması anlamındadır. Firavun kavmi hakkında "Sonra güneş doğarken (veya 
doğu tarafına} onların ardından gittiler" ( eş-Şuara, 26/60) ayetinde aynı şekilde 
ardına düşüp yetişmek anlamında, 1�1 kelimesi kullanılmıştır. Bu kimse Allah'ın 
ayetleri i le korunuyor, muhafaza ediliyordu . Bu durumda şeytana karşı koru
naklı bir yerdeydi .  Şeytan ona ancak aldatma ve yakalamak için yaklaşabilirdi .  
O Allah'ın ayetlerinden sıyrılıp uzaklaşınca şeytan, aslanın avına karşı kazandığı 
zafer gibi bir zafer kazanmış oldu. Bu kimse de "sonunda azgın lardan oldu . "  
Hakkı bildiği halde aksiyle amel eden kötü alimler gibi ilminin hilafına amel 
edenlerden oldu. 

Allah Teala "Eğer Biz dileseydik onu bunlar sebebiyle yükse/tirdik" buyur
muş, böylece kendi katında yükselmenin sadece ilimle olmayacağını bildirmiştir. 
Zira bu şahıs da alimlerden biriydi .  Oysa Allah katında yükselme hakka tabi 
olmak ve hakkı tercih etmek ve Allah rızasını hedeflemektir. Bu kimse kendi 
döneminin ileri gelen ilim adamlarından biriydi ancak bu ilminden dolayı Allah 
onu yükseltmedi. İlmi ona bir fayda vermedi . Fayda vermeyen ilimden Allah 'a  
sığınırız. 

Allah Teala dilerse verdiği ilim sayesinde kulu yükselteceğini bildirmiştir. Al
lah onu yükseltmezse o alçalmıştır, artık hiç kimse dönüp de ona bakmaz. Çünkü 
yükselten ve alçaltan Allah onu alçaltmış, yükseltmemiştir. 

Ayetin manası şöyledir. Biz dilersek ona lütfederiz, onu şereflendiririz. Ona 
verdiğimiz ayetler sebebiyle kıymetini ve derecesini arttırırız. 

İbn Abbas şöyle demiştir: Biz dilersek onu ilim vasıtasıyla yükseltiriz. 
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Bir grup ilim adamı206 " .W )" ifadesindeki zamirin küfre raci olduğunu söy
lemişler ve ayete şu manayı vermişlerdir: Biz dileseydik ona verdiğimiz ayetler 
sebebiyle küfrü ondan giderirdik. Mücahid ve Ata şu manayı vermişlerdir: Biz 
ondan iman sayesinde küfrü kaldırır ve onu korurduk. 

Bu mana doğrudur. Birinci mana ayette kastedilen manadır. Ayetin maksa
dının gereklerinden biridir. 

Selefin çoğu kere ayetin manasının gereklerine dikkat ettiklerini daha önce 
açıklamıştık. 

"Fakat o, yere m ıh landı " lafzına, Said b. Cübeyr "yeryüzüne meyletti" an
lamı vermiştir. Mücahid "dayandı" , Mükatil "dünyaya razı oldu" ,  Ebu Ubeyde 
"dünyaya bağlandı ve ahireti erteledi" anlamı vermişlerdir. 

Arapçada "yere mıhlanan kimse/ ..l.l>....Ji"  yavaş yürüyen kişidir . ..U;...Jı  kelime
si hayvanlar için kullanıldığında kesici dişleri çıkıncaya kadar köpek dişleri kalan 
anlamındadır. 

Ez-Zeccac şöyle demektedir: J..L,,;..ve bikelimelerinin kökü � _,.L>-kelimesidir. 
Bu da devamlılık ve beka anlamındadır. Bir yerde ikamet eden kimse için bu 
kökten gelen J.l..>.1 fiili kullanılır. Malik b. Nüveyre şöyle bir şiir söylemiştir: 

Onlar, Malik' in ve Amr b. Yerbu'un kabilelerinden 
Bir mahallenin çocukları ile beraber ikamet ettiler ve yerleştiler. 
"Etraflarında ebedi kılınmış evlatlar dolaşır" (el-Vakıa, 56/17 )  ayetinde 

JJ..ıl>.,. kelimesi baki olmak üzere yaratılmış, bu nedenle değişmeyen ve yaşlan
mayan, her zaman aynı yaşta kalan anlamındadır. Bu çocukların kulaklarında 
küpe ,  kollarında bilezik olduğu da söylenmiştir. Bu görüşün sahipleri bu lafzı ge
reklerinin bir kısmıyla tercüme etmişlerdir. Bu hal , her zaman bu yaşta kalmanın 
emaresidir. Dolayısıyla iki görüş arasında bir fark yoktur. 

"Hevasına uydu" ifadesinin el-Kelbi, "bayağı işlerle tabi oldu ve yüce değer
leri terk etti" anlamına geldiğini söylemiştir. 

Ebu Ravk207 ise "dünyayı ahirete tercih etti" anlamında olduğunu söylemiş
tir. Ata'ya göre bu ifade dünyayı isteyip şeytana itaat etmek anlamındadır. 

İbn Zeyd' e göre, bu ayette bahsedilen kimsenin arzusu Musa ve kavmi ile 
savaşanlarla beraber olmaktı. İbn Yeman bu kimsenin kendisini bu yola sürükle
yen hanımına tabi olduğunu söylemiştir. 

Bir cümleyi lakin sözü ile sürdürmek önceki cümlede nefyedilen bir hususun 
daha sonra ispat edilmesini gerektirir. Mesela: " İstersen bunu sana veririm lakin 

206 Ayrıntılar için bk: Taberi, tefsir, IX, 127 .  
207 Ebu Ravk, Atiye b. el-Hiıris'dir. Tefsir'i vardır. Saduk bir ravidir. Tehzibu 't-Tehzib, Vll, 224. 

l 
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vermeyeceğim" ve "İstersen böyle yapmam lakin bunu yapacağım" cümleleri 
böyledir. Bundan hareketle şöyle söylenebilir: Lakin kelimesi ile sözün sürdü
rülmesi ayetin "Biz dileseydik onu yükseltirdik lakin dilemedik ya da yükselt
medik" anlamında olmasını gerektirir. Bu durumda nasıl oluyor da ayet "Eğer 
Biz dileseydik onu bunlar sebebiyle yükse/tirdik" sözünden sonra "Fakat o, yere 
mıhlandı " sözü ile sürdürülüyor? 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Bu kelamda bu mananın bir kısmı bulun
maktadır. Lafızların maya delaleti dikkate alınmamıştır. "Eğer Biz dileseydik onu 
bunlar sebebiyle yükse/tirdik" ifadesinin içeriği bu kimsenin ayetlerle yükselme
sini gerektirecek sebeplere bağlanmamasıdır. Bu sebepler Allah' ı  ve Allah rızasını 
kendi hevasına tercih etmektir. Ancak bu kimse dünyayı tercih etmiş ve dünyaya 
mıhlanıp kalmış, hevasına tabi olmuştur. 

Ez-Zemahşeri şöyle demiştir208: Eğer ayetlerimize bağlansaydı biz onu ayetler 
vasıtasıyla yükseltirdik. Ayette Allah' ın dilemesinden (meşietten) söz edilmiştir. 
Meşiet kişiye tabidir ve kişi sebebiyle oluşur. Eğer bu kimse ayetlere bağlan
saydı biz de bu sebeple onu yükseltirdik, denilmiş gibidir. Ayette "Fakat o, yere 
mıhlandı " denilmiş, Allah' ın dilemesinin ardından kişinin fiilinden söz edilmiştir. 
Bu durumda "Biz dileseydik" ifadesi "onun fiili olan şeyi dileseydik" anlamında 
olmalıdır. Kelamın zahirinden hareket edilecek olursa "Biz dileseydik onu yüksel
tirdik ancak dilemedik" demek gerekirdi .  

Ez-Zemahşeri'nin bu  yorumu Allah' ın iradesini yok sayan bir kaderinin her 
zaman söylediği şeylerdir. Kur'anı mutezili ve kaderi olarak tefsir etmek fayda
dan uzaktır. 

"Biz dileseydik" ifadesi ile "ayetlere bağlansaydı" lafzı arasında nasıl bir ya
kınlık olabilir? Kişinin Allah ' ın ayetlerine bağlanması Allah'ın dilemesine bağlı 
ise -ki doğru olan da budur- bu durumda ileri sürülen fikrin dayanağı ortadan 
kalkmaktadır. 

Onun, Allah'ın dilemesinin kişinin ayetlere bağlılığına tabi olduğunu ileri 
sürmesi en fasit ve batıl sözlerden biridir. Aksine kişinin ayetlere bağlılığı Allah'ın 
dilemesine tabidir. Allah' ın dilemesine tabi olunur, onun dilemesi hiçbir zaman 
bir şeye tabi değildir. Onun dilemesi bir sebeptir, bir sebebe bağlı değildir. Vacip 
ve gerekli kılan Allah' ın iradesidir. O'nun iradesi herhangi bir şeyin gereği değil
dir. Allah ' ın dilediği şey ortaya çıkar. O dilemedikçe hiçbir şey vücuda gelmez.209 

İlminin hilafına amel eden kötü ilim adamı benzetmesi işte böyledir. Bu 
ayette böyle bir kimsenin nasıl kötülendiğini düşün . Bu kötülenmenin nedenleri 
şunlardır: 

208 Zemahşeri, el-Keşşaf, i l ,  104. 
209 İ'lômu 'l-muvakkıin, 1 ,  2 1 6. 



206 •!• Beda i 'ut-tefslr 
---- ---- ---- - - -

Birincisi: Bu kimse kendisine ilim verildikten sonra dalalete düşmüş ve bil
meden değil kasıtlı olarak küfrü imana tercih etmiştir. 

İkincisi: Bir daha geri dönmeyecek şekilde imandan ayrılmıştır. Yılanın ken
di kabuğundan sıyrılıp çıkması gibi ayetlerden tamamen sıyrılıp çıkmıştır. Yü
reğinde ayetlerden çok az bir miktar dahi kalmış olsa tamamen sıyrılıp çıkmış 
sayılmazdı .  

Uçüncüsü: Şeytan ona yetişmiş, onu yakalamış ve avlayarak zafer kazan
mıştır. Bu nedenle "şeytanın kendisine uydurduğu" denilmiş, kişinin şeytana 
uyduğu söylenmemiştir. Uydurmak (tabi yapmak) kelimesi yetişip yakalamak 
anlamında olup uymak/tabi olmak kelimesinden lafız ve mana bakımından daha 
etkili ve kapsamlıdır. 

Dördüncüsü: Doğru yola eriştikten sonra azgınlardan olmuştur. Azgın olmak 
bilerek ve kasıtlı olarak dalalete düşmektir. Niyet ve amelde fesat anlamındadır. 
Dalalet ise bilgi ve inançta fesattır. Bu kelimelerden biri tek başına kullanılınca 
birbirini ihtiva eder. Ancak bir arada kullanılırsa bahsedilen farkı ihtiva eder. 

Beşincisi: Allah' ın bu kimseyi verdiği ilimle yükseltmek istememiştir. Bu kim
se kendisine verilen i limle yükseltilmediği için, bu hal üzerinde bir vebal oluş
turmuş ve bu sebeple helak olmuştur. Al im olmasaydı kendisi için daha hayırlı 
olurdu azabı da daha hafif olurdu. 

Altıncısı: Allah Teala bu kimsenin gayesinin ne kadar hakir olduğunu, alçak 
ve bayağı olanı, şerefli ve yüce olana tercih ettiğini bildirmiştir. 

Yedincisi : Bu kimse alçak ve sefil olanı tercih etmesi, bir düşünce ve fikir 
ürünü olmayıp dünyaya bağlanması, dünyada olan şeylere tamamen meyletme
sinden kaynaklanmaktaydı . Bu bağlılık daimi bir bağlılıktı. Dünyaya meyletmeyi 
bir gereklilik kabul etmekti. Bu nedenle bir yere bağlanma kelimesi Arapça' da 
orada ikamet edip yerleşmek anlamında da kullanılır. Malik b .  Nüveyre de bir 
şiirinde şöyle demiştir: 

Onlar, Malik' in ve Amr b. Yerbu' un kabilelerinden 

Bir mahallenin çocukları ile beraber ikamet ettiler ve yerleştiler. 

Kişinin dünyaya meyli ayette yere mıhlanıp kalmak şeklinde tabir edilmiştir. 
Çünkü dünya yerdir. Dünyada olanlar da yerden çıkarılan ziynet ve metadır. 

Sekizincisi: Bu kimse hidayetten yüz çevirip hevasına tabi olmuştur. Hevası
nı lider addetmiş, ona uymuş ve tabi olmuştur. 

Dokuzuncusu: Bu kimse istekleri itibariyle hayvanların en hakiri, en alçağı ,  
en  cimrisi ve  en  açgözlüsü olan köpeğe benzetilmiştir. Köpek aç  gözlülüğü nede
niyle Arapçada ......JS diye adlandırılmıştır. 
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Onuncusu: Bu kimsenin dünyaya saldırması , dünya karşısında sabırsız ol
ması , dünyayı kaybetmekten korkması, elde etmek için gösterdiği hırs köpeğin 
serbest bırakılsa da üstüne yürünüp kovulsa da, her durumda dilini çıkarıp so
lumasına benzetilmiştir. Bu kimse kendi haline bırakılsa da dünyaya meyleder, 
öğüt verilse ve azarlansa da aynı haldedir. Köpeğin her zaman dilini çıkarıp so
luması gibi o da bu meylini hiçbir zaman terk etmez. 

İbn Kuteybe şöyle diyor: Dili dışarıda soluyan herkes ya yorulmuş ya susa
mıştır. Ancak köpek hariçtir.210 Köpek her zaman dili dışarıda solur. Rahat da olsa, 
suya kanmış da, susamış da olsa dili dışarıda solur. Allah ayetlerini yalanlayan 
hakkında bir benzetme yapmış ve adeta şöyle demiştir: Onu uyarsan da dalalet
tedir. Serbest bıraksan da dalalettedir. Bu haliyle, kovulsa da serbest bırakılsa da 
dilini çıkarıp soluyan köpek gibidir. Bu benzetme her köpekle yapılmamış, sadece 
dili dışarıda soluyan köpekle yapılmıştır. Bu hal en hakir ve sefil haldir.21 1 
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1 77. Ayetlerimizi yalanlayan ve, kendilerine zulmetmekte olanların 
durumu ne kötüdür! 

1 78. Allah kime h idayet verirse o doğru yolu bulmuş olur. Kimi de 
saptırırsa onlar zarara uğrayanların ta kendi/eridirler. 

1 79. Anda/sun ki Biz Cehennem için cin ve insanlardan çok kimseler 
yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, fakat bunlarla anlamazlar. Gözleri 
vardır fakat bunlarla görmezler. Kulakları vardır fakat bunlarla işitmez
ler. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Hatta daha da sapıktır/ar. Onlar 
gafil olanların ta kendi/eridirler. 

180. En güzel isimler Allah 'ındır. O halde O'na bun larla dua edin. 
O'nun isimlerinde eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmakta oldukla
rının cezasını  göreceklerdir. 

210  El-Müşkil'de ıq yerine )G. istisna edatı kullanılmıştır. 
2 1 1  El-Fevaid, 1 00-102 .  
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Tefsiri : 

Allah'ın isimlerinde eğriliğe sapmak, isimlerden, isimlerin hakikatinden ve 
anlamlarından, isimlerin sabit hakikatinden uzaklaşmaktır. Ayette bu durum il
had kelimesi ile anlatılmıştır. Aynı kökten gelen lahid (Türkçe kullanımıyla lahit) 
kelimesi kabrin yanında ortadan meyilli kısımdır. Mülhid kimse dinden uzakla
şan, haktan ayrılıp batıla meyleden, dinde olmayan şeyi dine sokan kimsedir. 
Mültehid ise bu durumdan etkilenen kimsedir. "Sen O'ndan başka bir sığınak 
asla bulamazsın" (el-Kehf, 18/27) ayetinde mültehad (sığınak) kelimesi kaçıp 
kendisine sığınılan, başkaları bırakılarak sadece kendisine meyledilen anlamın
dadır. Araplar bir kimse birinden kaçıp bir başkasına sığınırsa bu kökten gelen 
..b..:l l kelimesini kullanırlar. O takdirde Allah' ın isimlerinde eğriliğe sapma ( ilhad) 
birkaç türlü olabilir: 

Birincisi : İlah kökünden Lat, Aziz kelimesinden Uzza türeterek putlara 
Allah' ın isimlerini vermektir. Puta ilah demek de gerçek anlamda ilhaddır. Ayette 
bahsedilen kişiler Allah'ın isimlerini putlarına ve batıl ilahlarına verdiler. 

İkincisi: Allah' ı celaline yakışmayacak şekilde isimlendirmektir. Hıristiyanla
rın Allah' ı  baba olarak, filozofların mucib bi zatihi ya da illet-i faile diye adlan
dırmaları böyledir. 

Üçüncüsü: Allah' ı  münezzeh olduğu ve uzak olduğu noksanlıklarla vasıflan
dırmaktır. En alçak Yahudilerin Allah'a fakir demeleri ya da O'nun varlıkları ya
rattıktan sonra istirahat ettiğini söylemeleri, Allah'ın eli sıkıdır dememeleri böyle
dir. Bu gibi misaller Allah' ın isim ve sıfatlarında eğriliğe sapmaktır ( ilhaddır) .  

Dördüncüsü: Cehmiyye ve onların tabiileri gibi isimlerin anlamlarını iptal 
etmek, hakikatlerini inkar etmektir. Onlar isimlerin sıfat içermeyen mücerret la
fızlar olduğunu ve mana olmadıklarını söylemişlerdir. Allah'a es-Semi ,  el-Basir, 
el-Hayy, er-Rahim, el-Mütekellim, el-Mürid isimlerini ıtlak ederler ancak Allah 
ile birlikte hayat, sem' ,  basar, kelam, irade sıfatlarının olmadığını söylerler. Bu, 
akı l ,  şeriat, dil ve yaratılış bakımından en büyük sapkınlıklardan biridir. Müşrik
lerin Allah ' ın isim ve sıfatlarını putlarına vermek suretiyle sapkınlığa düşmelerine 
denktir. Bu sıfatlar Allah ' ın kemal sıfatlarıdır. Bu kimseler bu sıfatları inkar ve 
iptal ettiler. Her iki grup da Allah' ın isimlerinde eğriliğe sapmışlardır. Cehmiyye 
ve alt kolları bu sapkınlık konusunda farklılık gösterir. Bir kısmı aşırı, bir kısmı, 
mutedil , bir kısmı ise doğrudan yüz çevirmiştir. Allah'ın kendini vasfettiği ya da 
peygamberin Allah' ı  vasfettiği sıfatları az ya da çok inkar eden herkes bu konuda 
eğriliğe sapmıştır {mülhittir) . 

Beşincisi: Müşebbihe gibi, Allah' ın sıfatlarını yarattıklarının sıfatlarına ben
zetmektir. Bu sapkınlık sıfatları iptal edenlerin sapkınlığına denktir. Onlar Allah' ın 
kemal sıfatlarını nefyedip inkar ederken bunlar O'nu yarattıklarına benzetmişler-
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dir. Oysa her iki anlayış da yolları farklı olsa da ilhattır. Allah Teala peygamberine 
ve onun varislerine tabi olanları, sünnete uyanları bu sapkınlıktan korumuştur. 
Bu kimseler Allah' ı  ancak O kendini nasıl vasfediyorsa öyle vasfetmişlerdir. Sı
fatlarını inkar etmemişler, yarattıklarına benzetmemişlerdir. Sıfatlar lafız ve mana 
bakımından nasıl nazil olduysa öyle kabul etmişler, bu anlamdan ayrılmamış
lardır. İsim ve sıfatları ispat etmişler, yaratılanlara benzemesini nefyetmişlerdir. 
İspatları teşbihten uzak, tenzihleri iptalden beridir. Ne puta tapıyormuş gibi teş
bihler yapmışlar ne de hiçbir şeye tapmıyormuş gibi iptallere başvurmuşlardır. 
Müslümanlar nasıl farklı dinler arasında en orta yolda iseler Ehl-i sünnet de fır
kaların en orta yolda olanıdır. İslam ümmetinin marifet kandilleri mübarek bir 
ağaç olan zeytin ağacından yakılır. Bu ağaç ne doğulu ne de batılıdır. Bu kandilin 
yağı ateş değmese de aydınlatır gibidir. O nur üstüne nurdur. Allah bu nuruy
la dilediğini aydınlatır. Allah'tan bizi bu nuruna eriştirmesini, O'nun rızasına ve 
peygamberine tabi olmaya götürecek yolu kolaylaştırmasını diliyoruz. O bize 
yakındır, duaları kabul edendir. 

Bu yirmi esas212 Allah Teala'nın nasıl vasfedileceği konusunda ele almaya 
başladığımız kaideye ilavedir. Bu esasları bilmeli ve gözetmelisin. Daha sonra 
akıllı bir kalp, güzel konuşan bir lisan, uygun bir yer bulabilirsen esma-i hüsnayı 
şerh et aksi takdirde susmak daha hayırlıdır. Rab olma makamı insan aklına 
gelen ve sözle tabi edilen her şeyden daha yüce ve azizdir. "Her ilim sahibi 
üstünde daha iyi bir b ilen vardır " (Yusuf, 12/76 ) .  Bu durum her şeyi ilmiyle 
kuşatan Allah' a  varıncaya değin böyledir. Umarım Allah, bu kaideleri gözeterek 
ve isimlerinde ilhattan ve sıfatlarında iptalden uzak kalarak esma-i hüsna şerhine 
talik yazmayı lütfuyla nasip eder. O lütfuyla minnet eder. Allah azamet ve fazilet 
sahibidir. 213 

"En güzel isimler Allah 'ındır ." 

Bu isimlerle dua etmek istemek amaçlı, sena amaçlı ve ibadet amaçlıdır. 
Allah kullarını kendisini isim ve sıfatlarıyla tanımaya, bunlarla övmeye ve ibadet 
etmeye çağırır. Allah isim ve sıfatlarının gereğini sever. O el-Alim' dir, her bilgi 
sahibini sever. O el-Cevad' dır, cömert olanı sever. El-Vitr' dir, tek olanı sever. 
El-Hayy' dır, hayayı ve haya ehlini sever. El-Birr' dir, iyileri sever. Eş-Şekur' dur, 
şükredenleri sever. Es-Sabur'dur, sabredenleri sever. El-Halim'dir, yumuşak huy
luları sever. Allah tövbeyi, bağışlamayı, affetmeyi sevdiğinden dolayı tövbesini 
kabul edeceği, bağışlayıp affedeceği kimseleri yaratmıştır. Allah hoşlanmadığı ve 
gazap ettiği şeyleri yarattıklarının işlemesine olanak sağlamıştır. Böylece sevdiği 
ve razı olduğu kimseler ortaya çıkacaktır. Bu durum sevgiliye giden yolda araya 
bir takım zorluklar koyması gibidir. 

212 Bu esaslar için Bedfıiu 'l-fevfıid, I ,  161-l  70'e müracaat et. 
213 Bedaiu 'l-fevaid, I ,  169. 
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Allah ' ın güzel isimlerinin anlamlarını nefyetmek en büyük sapkınlıklardan 
biridir. Bu nedenle ayette "O'nun isimlerinde eğriliğe sapanları terk edin. Onlar 
yapmakta oldukların ın cezasını göreceklerdir" buyrulmuştur. Bu isimler belirli 
manalar ve vasıflara delalet etmiyor olsaydı bunları mastarları ile bildirmek ve 
vasfetmek caiz olmazdı .  Ancak Allah bu isimlerin mastarlarını da kendi hakkında 
ifade etmiş , kendisi için ve peygamberi ispat etmiştir. 

"Çünkü şüphesiz ki Allah 'dır, hem rızkı veren hem pek çetin kudret ve kuv
vet sahibi olan. " ( ez-Zariyat, 51/58) ayeti böyledir. El-Kavi Allah' ın isimlerinden 
biridir. Kuwet ile vasıflanmış anlamındadır. 

"Gerçekten izzet bütünüyle Allah 'ındır" (Fatır, 3511 O) . El-Aziz izzet sahibi 
anlamındadır. Eğer izzet ve kudret vasıfları sabit olmasaydı o zaman ayette kul
lanılmazdı. Aynı şekilde "O, bunu kendi ilmi ile indirmiştir" (en-Nisa, 4/166) ve 
"O ancak Allah 'ın ilmiyle indirilmiştir ."  (Hud, 1 1/14) ve "O'nun ilminden, ken
disin in dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar" (el-Bakara, 2/255) ayetleri 
de böyledir, isimler değil vasıflar Allah' a  izafe edilmiştir.214 

Allah' ın isimlerinin hepsi övgü isimleridir. İsimler anlamları olmayan mü
cerret lafızlardan ibaret olsa o zaman övgüye delalet etmezdi .  Allah bu isimlerin 
hepsini güzel (hüsna) olarak tarif etmiş ve "En güzel isimler Allah 'ındır. O halde 
O'na bunlarla dua edin.  O'nun isimlerinde eğriliğe sapanları terk edin. Onlar 
yapmakta oldukların ın  cezasını  göreceklerdir" demiştir. Bu isimlerin güzel olması 
mücerret birer lafız olması değil aksine kemal vasıflarına delalet etmesi bakımın
dandır. 

Araplardan biri "Hırsızlık eden erkekle, h ırsızlık eden kadın ın o kazandıkla
rına bir karşılık ve Allah tarafından (insanlara) ibret verici bir ceza olmak üzere, 
ellerini kesin. (el-Maide, 5138) ayetini okuyan ancak ayetin sonunu yanlışlıkla 
"Allah bağışlayan ve merhamet edendir" diye tamamlayan birini duyunca: "Bu 
sözler Allah'ın kelamı değildir" dedi. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi ona: 
"Allah'ın kelamını mı yalanlıyorsun?" dedi. Adam: "Hayır, yalanlamıyorum ama 
bu sözler Allah'ın kelamı değildir" dedi. Okuyan okumasına devam etti ve ayetin 
son kısmını bu sefer doğru olarak okudu: "Allah mutlak galiptir, mutlak egemen 
ve hükmünde hikmet sahibidir" . O zaman adam şöyle dedi: "Evet, şimdi doğru 
okudun . Mutlak galip olan elin kesilmesine hükmetmiştir. Ayette bağışlayan ve 
merhamet eden denilseydi o zaman hırsızın eli kesilmezdi" İşte böyle, bir rahmet 
ayeti bir azap ismi ile tamamlanırsa ya da aksi olursa o zaman söz uyumsuz ve 
düzensiz olur. 2 1 5 

214 Medaricu 's-salikin, 1, 28. 
2 1 5  Ci/ôu 'l-efham, 93. 
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1 81 .  Yarattıklarım ızdan öyle bir ümmet vardır ki, hakla yol gösterir

ler ve onunla adaletle hükmederler. 

1 82. Ayetlerim izi yalanlayanları Biz, bilmeyecek/eri yönden derece 
derece (yavaş yavaş) he/aka yaklaştıracağız. 

1 83. Ben onlara m ühlet veririm. Muhakkak ki Benim tuzağını pek 
çetindir. 

184. Arkadaşlarında (Hz. Peygamberde) h içbir deliliğin olmadığın ı  
düşünmediler mi? O, ancak apaçık bir  uyarıcıdır. 

1 85. Onlar göklerin ve yerin hükümdarlığına, Allah 'ın yarattığı her
hangi bir şeye ve ecellerinin yakın olduğu ihtimaline hiç de bakmazlar 
mı? Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar? 

Tefsiri: 

Allah gökleri, yeri ve tüm mahlukatı doğrudan bakılacak yer yapmamıştır. Asıl 
bakılacak olan onlarla ilgili şeylerdir. Zira bir şeye bakan ona odaklanmalıdır. 
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1 86. Allah kimi saptırırsa artı k onu doğru yola iletecek olmaz ve O, 
bunları taşkınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakıverir. 

1 87. Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını sorarlar. De ki: 
"Onun bilgisi Rabbimin yanındadır. Onun vaktini kendisinden başkası 
açıklayamaz. Göklerde ve yerde ağır basmıştır. O size ancak ansızın ge
lir. " Sanki onu biliyormuşsun da onu sana sorarlar. De ki: "Onun ilmi 
ancak Allah ' ın nezdindedir. Fakat insanların çoğu bilmezler. " 

1 88. De ki: "Ben kendim için -Allah 'ın (benim hakkımda) dilediğinden 
başka- ne bir fayda sağlayabilirim, ne de bir zarar. Eğer gaybı b ilseydim 
elbette daha çok hayır yapardım ve bana h içbir fenalık dokunmazdı. 
Ben ancak bir uyarıcı ve iman eden bir topluluğu müjdeleyenim. 

1 89. Sizi tek bir candan (Adem 'den) yaratan ondan da kendisinde 
sükun (rahat ve huzur) bulsun diye eşini yaratan O 'dur. Eşini örtüp bü
rüyünce (eşi) hafif bir yük yüklendi. (Bir müddet) bununla gider gelirdi. 
Nihayet (gebeliği) ağırlaşınca her ikisi (anne ve baba) de Rab/eri olan 
Allah 'a şöyle dua ettiler: "Eğer bize salih bir çocuk verirsen, muhakkak 
ki şükredenlerden oluruz. " 

Tefsiri : 

Sükun (rahat ve huzur) bulma nedeni olarak eşin diğer eşten yaratılmış ol
ması gösterilmiştir. Sevginin yegane sebebi sadece fiziksel güzellik olsaydı gö
rünüşü pek güzel olmayanın hoş kabul edilmemesi gerekirdi. Oysa daha güzel 
kimselerin varlığından haberdar olan pek çok kişinin onlara göre çok daha az 
güzel birini tercih ettiğini görürüz. Sevdiği insanın güzel olmaması kalbinin on
dan uzaklaşmasına neden olmaz. 

Sevgi ahlaki uyumdan kaynaklansaydı hiç kimse kendisiyle uyumlu olma
yan ve kendisine yardımcı olmayan birini sevmezdi. Sevgi, çoğu kere bir sebebe 
bağlı olsa da insan nefsinde bir şeydir. O şey olmayınca sevgi de kalmaz .216 

216 Ravzatu 'l-muhibbin, 84. 
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1 90. Onlara salih bir evlat verince kendilerine verdiği bu (çocuk) 
hakkında O'na ortaklar koşmaya başladılar. Allah onların ortak koştuk
larından yücedir. 

1 91 .  Kendileri yaratılmış oldukları halde h içbir şey yaratmaya kudre
ti olmayanları mı eş koşuyorlar? 

1 92. Halbuki bunlar (putlar) kendilerine h içbir şekilde yardım ede
meyecekleri gibi, kendi kendilerine bile yardım edemezler. 

1 93. Siz bunları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsa
nız da susmuş olsanız da size karşı (tavırları) birdir. 

1 94. Allah 'ı bırakıp da taptıkların ız (o putlar) şüphesiz sizin gibi kul
lardır. Şayet (iddian ızda) doğru iseniz haydi on ları (dua edip) çağırın da 
size karşılık versinler. 

1 95. Onların kendileriyle yürüyecek/eri ayakları mı  var, yoksa ken
dileriyle tuttukları elleri mi var, yoksa kendileriyle gördükleri gözleri mi 
yahut kendileriyle işittikleri kulakları mı var? De ki: "Ortaklarınızı çağı
rın, sonra bana tuzak kurun ve bana göz açtırmayın. " 

Tefsiri : 

Allah bu putların ilahi sıfatlardan yoksun gölgeler ve suretler olduklarını 
açıklamıştır. Geçerli mana onların bir hiç olmasıdır. Çağrılacak olsalar cevap ve
remezler. İbadet edilmeyi gerektirecek anlam ve vasıfları olmayan suretlerdirler. 
Bu manayı bir sonraki ayet onaylamaktadır: "Onların kendileriyle yürüyecekle
ri ayakları mı var, yoksa kendileriyle tuttukları elleri mi var, yoksa kendileriyle 
gördükleri gözleri mi yahut kendileriyle işittikleri kulakları mı var?" Yani, Bu 
putların sahip oldukları şeylerin tamamı sizin ellerinizle yonttuğunuz azalardır. 
Bu azalar da hakikat ve sıfatı olmayan suretlerden ibarettir. Ayaktan kasıt yürü
mektir. Oysa putun ayağı yürüyemez. Elin işlevi tutmaktır, oysa putun eli hiçbir 
şey kavrayamaz. Gözün işlevi görmektir, oysa putun gözünün böyle bir özelliği 
yoktur. Kulağın işlevi işitmektir, put işitemez. Mevcut suretlerin hiç birinin vasfı 
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ve anlamı yoktur. Bu nedenle bunların varlığı ve yokluğu birdir. Burada hükmü 
gerektiren vasfı ve müessir illeti olmayan kıyas-ı şebeh yapılmıştır. Allah en doğ
rusunu bilir. 217 

Allah müşriklerin ilahları hakkında şöyle demiştir: "Onların kendileriyle 
yürüyecekleri ayakları mı var, yoksa kendileriyle tuttukları elleri mi var, yoksa 
kendileriyle gördükleri gözleri mi yahut kendileriyle işittikleri kulakları mı var?" 
Böylece yakalama, yürüme, işitme ve görmenin olmamasını ilahlığın da olma
masına delil olarak zikretmiştir. Yakalama ve yürüme birer fiil, işitme ve görme 
ise birer sıfattır.218 
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1 96. Benim velim o Kitabı indiren Allah 'dır ve O, salihleri veli edinir. 

1 97. Sizin O 'ndan başka taptıkların ızın ise size de kendilerine de 
yardım etmeye güçleri yetmez. 

1 98. Onları hidôyete çağırsanız duymazlar. Onları sana bakar görür
sün. Hôlbuki onlar görmezler. 

1 99. Sen af yolunu tut. iyilikle emret. Cahillerden de yüz çevir. 

Tefsiri : 

Cafer Lı. Muhammed şöyle demiştir: Allah peygamberine -sallallahu aleyhi vesel

lem- güzel ahlakı emretmiştir. Kur'an' da güzel ahlakı en kapsamlı biçimde anlatan 
ayet budur. Bu ayet nazil olduğu zaman Hz. Peygamber Cebrail' e bu ayetin 
anlamını sormuş, Cebrail de sormadıkça bilemeyeceğini söylemiştir. Ayetin 
manasını sormuş ve peygambere dönerek şöyle demiştir: "Allah sana seninle 
bağını koparanla bağ kurmanı, seni mahrum edene vermeni ve sana zulmedeni 
affetmeni emretti. " 2 19 

Kendisine itaat edilen kimsenin insanlarla üç tür ilişkisi bulunur: 

2 1 7  İ 'li'ımu '/-muvakkı in .  I ,  199-200. 
2 1 8  Es-Savi'ıiku'l-mürsele, I I I ,  915. 
219 lbn Cerir Süfyan b .  Uye•;ne'den ismini verdiği biri aracılığıyla mürsel olarak rivayet etmiştir. 

Bk. IX. 155;  ayrıca bk. ed-Dürrü 'l-mensCır, I I I ,  268; İbn Kesir, i l ,  297.  
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Birincisi: Onların maslahatına uygun olan şeyleri emreder ve yasaklar. 

ikincisi: İnsanların yükümlü oldukları itaat için sarf ettikleri çabayı kabul et
mesidir. 

Üçüncüsü: İnsanlar itaat etmekle yükümlü oldukları kişi karşısında iki grup
turlar: Ona muvafıktılar veya muarızdırlar. İtaat edilenin bu gruplardan her biri 
karşısında bir hakkı vardır. Bu hak da onlara emretmek ve yasaklar getirmektir. 
İyi (maruf) olanı emreder. Maruf, insanların maslahatına olan şeydir. Onlara ma
rufun zıddını yasaklar. İnsanların itaat etmeleri karşısında ona düşen kolaylıkla, 
isteyerek ve gönülden yaptıklarını kabul etmek, onları fesada götürecek bir zor
luk ve meşakkate sürüklememektir. Kendisini tanımayanlar karşısında ona düşen 
onlardan yüz çevirmek, onlara misliyle ve kendisi için intikam alırcasına karşılık 
vermemektir. Allah Teala peygamberine "Sen af yolunu tut. iyilikle emret. Cahil
lerden de yüz çevir" demiştir. 

Abdullah b .  Zübeyr -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Allah peygamberine in
sanların huy ve davranışları arasından istisnasız affetmeyi benimsemesini em
retmiştir. 

Mücahit şöyle demektedir: İnsanların huyları arasından bir sınırlama getir
meksizin affetme huyunu almasını emretmiştir. Özrü kabul etmek, bağışlamak, 
kolaylık sunmak, insanların iç yüzlerini araştırmayı terk etmek affetme huyun
dandır. 

İbn Abbas şöyle demiştir: Ailelerinin geçimlerinden arta kalanları sana ba
ğışlayanların bağışlarını al. Şu ayet de aynı anlamdadır: "Sana neyi infak ede
ceklerini sorarlar. De ki: "İhtiyacınızdan arta kalanını . " (el-Bakara , 2/219) . 

Allah daha sonra "İyilikle emret" diye buyurmuştur. Bu, her çeşit iyiliktir. En 
bilineni tevhid, ibadetler ve kul haklarıdır. 

"Cahillerden de yüz çevir" Yani cahil kimse sana karşı alçakça davranırsa 
ona sefahatle karşılık verme . "Cahiller onlara (sataşarak) hitap ettiklerinde, on
lar: "Selôm(etle)" der (geçer) ler." (el-Furkan , 25/63) ayetinde de aynı şey söy
lenmektedir. Bu durumda bu ayet mensuh değildir. Aksine Allah' ın hakkını gö
zeterek o kimseden yüz çevirir, kendi nefsi için intikam almaz. Hz. Peygamber' in 
ahlakı işte böyleydi .  

Enes şöyle demiştir: Hz .  Peygamber ahlak bakımından insanların en 
mükemmeliydi . " 220 "Ben Hz. Peygamber" in elinden daha yumuşak hiçbir kumaş 
ve ipek tutmadım. Hz. Peygamber' in kokusundan daha güzel h içbir koku alma
dım. Ona yirmi sene hizmet ettim . Bana hiçbir gün öf demedi. Yaptığım hiçbir 

220 Buhari, Edeb, Çocuğa künye verme babı, X,  598: Müslim, Edeb, Başkasının çocuğuna 
künye vermenin caiz olması babı, iV, 857.  
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şey için bana "neden bunu yaptın?" , demedi. Yapmadığım h içbir şey için de 
"böyle yapsaydın ya" , demedi ."221 Bu iki hadis de muttefakun aleyhtir. 222 

"Sen af yolunu tut. İyilikle emret. Cahillerden de yüz çevir. " 

Bu ayetten kasıt bilgisiz kimselerden yüz çevirip onları irşad etmemek değil
dir. Burada bahsedilen cahillerden kasıt peygambere karşı cahilce davrananlar
dır. Peygamber onlara karşılık vermeyecek, sitem etmeyecektir. 

Mukatil, Urve ve ed-Dahhak şöyle demiştir: Onların bu sefih hareketlerine 
karşılık vermekten kendini koru . Onların konuşmalarında bu hal çokça görülür.223 

Allah peygamberine kendilerinden yüz çevirerek cahillerin şerrini savmayı 
emretmiştir. Daha sonra da şeytandan Allah'a sığınarak şeytanın şerrini savma
sını emretmiştir:224 
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200. Sana şeytandan bir vesvese gelirse, hemen Al/ah 'a sığın. Çünkü 
O, her şeyi işitendir, en iyi bilendir. 

201 . Takva sahiplerine şeytandan bir vesvese geldiğinde iyice düşü
nürler. Bakarsın ki onlar görüp bilmişler bile. 

Tefsiri : 

Ayette bahsedilen tezekkür (düşünme) ,  zikir kökünün tefa'ül babından gel
mektedir. Düşünülen şeyin kalpte bir suretinin hasıl olmasıdır. Kalpte tezekkür 
meydana geldiğinde ve doğrudan onu müşahade ettiğinde basiret ortaya çıkar. 
Dolayısıyla bu duruma delil olan şey görmektir. Buna göre görmeye basiret ve 
zikir denilir. Zikir ve basiret asıllarına bağlı olarak hidayetin merkezi görmektir.225 

"Sen af yolunu tut. İyilikle emret. Cahillerden de yüz çevir. " 

221 Hadisin son kısmını "Peygembere yirmi sene hizmet ettim, bana hiçbir gün öf demedi vd."  
Buhari rivayet etmiştir. Bk. Edeb, Güzel ahlak babı; Hadis Müslim' de de aynı şekilde varid 
olmuştur: Müslim, Fedai!, Hz. Peygamber in güzel ahlakı babı. Tirmizi hadisin tamamını 
nakletmiştir. Bk. Birr ve sıla, Hz. Peygamber' in ahlakı ile ilgili rivayetler babı, iV, 323, 324. 
Tirmizi hadisin hasen sahih olduğunu belirtmiştir. 

222 Medô.ricu 's-sô.likin, i l ,  304-306. 
223 Miftahu dô.ri 's-saô.de, 109-1 10.  
224 İğô.se, 1 ,  96. 
225 İ'lô.mu'l-muvakkıin, 1 ,  194. 
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Bu ayetin insanlarla güzel geçinme, onlara Allah' ın belirlediği hakkı vermek 
ve şerlerinden korunmak konusunda muhtevasını düşünerek affet. Eğer tüm in
sanlar bu ayetle amel ederse bu onlara kafi gelir ve ilaç olur. Çünkü affetmek 
ahlakın bir parçası ,  insan tabiatının hoşgörüsüdür. Af, insanların ihtiyaçlarından 
arta kalanı vermek suretiyle mallarından ve bağışlayarak ahlaklarından sarf 
edebilmeleridir. 226 
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202. Kardeşleri ise onları sapıklığa sürükler, sonra da ellerin i  yakala

rından çekmezler. 

203. Onlara bir ayet getirmezsen: "Kendin onu uyduruverseydin 
ya!" derler. De ki: "Ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım. Bu 
Rabbinizden gelen gözleri açan belgelerdir. iman eden bir topluluk için 
h idayet ve rahmettir. " 

204. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki merhamet 
olun asın ız. 

205. Rabbini içinden yalvararak ve (azabından) korkarak yüksek ol
mayan bir sesle sabah akşam an ve gafillerden olma. 

206. Şüphe yok ki Rabbin nezdindekiler O'na ibadet etmekten asla 
büyüklenmez/er. O'nu tesbih ederler ve yalnız O 'na secde ederler. 

226 Er-Risaletü 't-Tebuzekiyye, 85. 
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Rahmô.n ve Rahim Allah 'ırı adı ile. 

1 .  Sana "Enfô.l"i soruyorlar. De ki: "Enfôl Allah 'ın ve RasCıl'ündür. O 
halde Allah 'tan korkun ve aranızı düzeltin. Eğer (gerçekten) mu 'minler 
iseniz Allah 'a ve RasCılü 'ne itaat edin . " 

2. Gerçek mu 'minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman 
kalbleri titrer, ôyetleri karşılarında okunduğu zaman (bu), onların imanı
nı artırır ve onlar ancak Rabblerine dayanıp güvenirler. 

3. Onlar namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiği
mizden de infôk ederler. 

4. İşte onlar gerçek mu min lerin ta kendileridir. Onlar için Rabbleri 
katında dereceler, ma.ğfiret ue bitmez. tükenmez bir nzık uardır. 
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5. Nitekim Rabbin seni hak uğrunda evinden çıkardığında gerçekten 
mı.1 'minlerden bir kesim isteksizdiler. 

6. Hak apaçık meydana çıktıktan sonra, göre göre ölüme sürükleni
yorlarmış gibi hakka dair seninle tartışıyorlardı. 

7. Hani Allah size o iki taifeden birinin sizin olacağını va 'dediyordu. 
Siz ise kuvvet ve silah bulunmayan (kervan) ın kendinizin olmasını arzu 
ediyordunuz. Allah da sözleriyle hakkı üstün kılmayı ve kafirlerin arka
sını kesmeyi istiyordu. 

8. Tô ki hakkı devamlı üstün kılsın, batılı yok etsin. Günahkarlar hoş 
görmese de. 

9. Hani  siz Rabbinizden imdat istiyordunuz da: "Muhakkak Ben size 
birbiri ardınca bin melek ile yardım ediyorum "  diye duanıza karşılık 
vermişti. 

Tefsiri : 

Yüce Allah RasOlüne: "Muhakkak ben size birbiri ardınca bin melek ile yar
dım ediyorum . "  buyruğunu vahyetmiştir. 

Buradaki "murdifin" lafzı dal harfi kesreli olarak da, fethalı olarak da 
okunmuştur.227 

Anlamın, onlar sizin hemen arkanızdan gelirler, şeklinde olduğu söylendiği 
gibi, bir defada gelmeyip peyderpey ardı arkasına gelirler anlamına da olduğu 
söylenmiştir. 

Eğer: Burada onlara bin melek ile yardım gönderdiği sözkonusu edilirken Ali 
İmran suresinde: "Hani  sen müminlere: İndirilen üç bin melekle Rabbinizin size 
yardım etmesi size yetmez mi diyordun ? Evet, siz sabreder ve sakınırsanız, bun
lar da ansızın üstünüze buradan �e/�cek olurlarsa Rabbin iz işaretlenmiş beş bin 
melekle size yardım edecektir. " (Ali Imran, 31124-125) diye buyurmaktadır. Peki 
bu buyruklar bir arada nasıl anlaşılacaktır, diye sorulursa şöyle cevap verilir: 

Üç bin melek ile yardım edilmesi ve beş bin melek ile yardım edilmesi husu
sunda iki görüş vardır. 228 

1- Bu yardım Uhud savaşında olmuştu ve bu .. arta bağlı bir yardım idi . Şart 
yerine getirilmeyince yardım da gelmedi. Dahhak' ın ve Mukatil'in görüşü bu 
olduğu gibi, İkrime' den nakledilen iki rivayetten birisi de böyledir. 

2- Yardım Bedir günü idi . İbn Abbas'ın, Katade'nin ve Mücahid ' in görüşü 
budur. Diğer rivayet ise İkrime'den gelmiş olup, müfessirlerden bir topluluğun 
tercih ettiği bir görüştür. 

227 Kurtubi der ki: Bu lafzın dal harfi fethalı olarak "murdefin" şeklinde okunması Nafi ' in kıra
atidir. Diğerleri ise kesreli "murdifin" şeklinde okumuşlardır. ( iV, 2806) 

228 Bk. Taberi, 1\1, 76 ve IX, 1 89;  Kuriubi ,  i l i ,  1 432 
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Bunların delili de siyakın buna delil teşkil ettiğidir . .  Çünkü yüce Allah : ''An
da/sun ki siz zayıfken Allah size Bedir' de yardım etmişti. O halde Allah 'tan sakı
nın ki şükretmiş olasınız. Hani sen müminlere: İndirilen üçbin melekle Rabbinizin 
size yardım etmesi size yetmez mi, diyordun ? Evet, siz sabreder ve sakın ırsanız 
bunlar da ansızın üstünüze buradan gelecek olurlarsa Rabbiniz işaretlenmiş beş 
bin melekle size yardım edecektir. " (Ali Imran, 3/123-125) diye buyurmuş ve 
nihayet: ''Allah onu "  yani bu yardımı  "size ancak müjdelemek için ve kalpleriniz 
onunla huzur bulsun diye yaptı. " (Ali İmran, 31126) diye buyurmaktadır. 

Bunlar derler ki: Allah' tan yardım istemeleri üzerine yüce Allah da onlara 
yardımı üç bin meleğe tamamlayarak gönderdi. Daha sonra da sabretmeleri ve 
takvalı hareket etmeleri üzerine de yardım için gönderdiği meleklerin sayısını beş 
bine tamamladı. İşte böyle bir tedric ve yardımın arka arkaya gelmesi, hepsinin 
bir defada gelmesine göre , ruhlarında daha güzel ve daha güçlü bir etki bırak
mış, onları daha çok sevindirmiştir. Bu da vahyin arka arkaya gelip, peşpeşe 
inmesi gibidir. 

Birinci kesim ise şöyle demektedir: Olay, Uhud'da olan bitenler anlatılınca 
sözkonusu edilmektedir. Bedir ile ilgili anlatılanlar ise bu esnada ara cümleler 
halinde zikredilmiştir . .  Çünkü yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Hani sen (bir 
sabah) erkenden müminleri savaşa elverişli yerlere yerleştirmek üzere ailenden 
ayrılmıştın. Allah hakkıyla işitendir, her şeyi b ilendir. O zaman için izden iki züm
re bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcılarıydı. Müminler 
ancak Allah 'a güvenip dayanmalıdır. " (Ali İmran, 3/121 -122) Bundan sonra de.: 
''Anda/sun ki siz zayıfken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde A/"1.h 'tan 
sakının ki şükretmiş olasınız. " (Ali İmran, 3/123) diye buyurmaktadır. 

Böylelikle kendileri zayıf iken Bedir' de onlara yardım etmiş olma nimetini 
hatırlattı, sonra tekrar Uhud' da olanları sözkonusu etti. Allah Rasülünün de onla
ra söylediği: "indirilen üç bin melekle Rabbinizin size yardım etmesi size yetmez 
mi?" (Ali İmran, 3/124) sözlerini haber vermekte, daha sonra da sabredip takvalı 
hareket etmeleri halinde Allah' ın beş bin melek ile onlara yardım edeceğini vaat 
etmektedir. Buradaki bu sözler, Rasülullah (s .a) ' ın söylediği belirtilen sözlerdir. 
Bedir'deki yardım ile ilgili söylenenler ise , yüce Allah' ın buyruklarıdır. Burada 
sözkonusu edilen yardım beş bin melektir. Bedir' deki yardım ise bin melek ile 
olmuştur. Buradaki beş bin melek ile yardım şarta bağlıdır, öteki ise mutlak bir 
yardımdır. Ali İmran sliresinde anlatılan kıssa Uhud kıssası olup, eksiksiz ve uzun 
uzadıya sözkonusu edilmiştir. Orada Bedir' den bir ara cümlesi ile sözedilmiştir. 
Enfal süresinde anlatılan olay ise Bedir kıssası olup, orada da bu olay eksik
siz ve uzun uzadıya zikredilmiştir. O halde Ali İmran suresinde anlatılan, Enfal 
suresinde anlatılandan farklıdır. Buna yüce Allah' ın :  "Bunlar da ansızın üstünüze 
buradan gelecek olurlarsa . . .  " (Ali İmran, 3/125) buyruğu açıklık getirmektedir. 
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Mücahid: Bu ,  Uhud günüdür demiştir. Bu da burada sözkonusu edilen yar
dımın o günde olmasını gerektirir. O halde bu sayıda bir yardım Bedir günü 
olmuştur. Onların ansızın buradan gelmeleri de Uhud günü olmuştur, demek 
doğru olamaz. 

Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.229 

1 O. Allah bunu ancak bir müjde olsun ve o sayede kalblerin iz tümüy
le rahatlasın diye yapmıştı. Yardım yalnız Allah katındandır. Şüphe yok 
ki Allah mutlak gôlipdir, Hakimdir. 

1 1 .  Han i  O kendi katından bir emniyet olmak üzere sizi hafif bir 
uykuya büründürüyordu. Sizi onunla tertemiz yapmak, sizden şeytanın 
pisliğin i  gidermek, kalblerin izi pekiştirmek ve onunla ayaklar(ın ız) a se
bat vermek için de üstünüze gökten bir su indiriyordu. 

1 2. Hani Rabbin meleklere: "Şüphesiz Ben sizinle beraberim. İman 
edenlere sebat verin; Ben, kafirlerin kalblerine korku salacağım. Artık 
onların boyunların ın üstüne de vurun, onların her parmağına da vurun" 
diye vahyediyordu. 

Tefsiri : 

Buyruğun tefsirinde onların kalplerini güçlendirin ve onlara zafer müjdesini 
verin, diye açıklama yapıldığı gibi, onlarla birlikte savaşta hazır olun diye de 
açıklanmıştır. 

Her iki görüş de doğrudur . .  Çünkü melekler onlarla birlikte savaşta bulun
muş ve onların kalplerine sebat vermişlerdir.230 

229 Zôdu'l-Me'ôd, 111, 1 76-178 
230 Medôricu 's-Sôlikin, 1, 46 
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1 3. Bunun sebebi onların Allah 'a ve Rasulü'ne karşı gelmeleridir. 
Kim Allah 'a ve Rasulü 'ne karşı gelirse (bilmeli ki) muhakkak Allah, ce
zası çok şiddetli olandır. 

14. Bu şimdiki azabınız, onu tadın. (Ahirette) kafirler için bir de ateş 
azabı vardır. 

15 .  Ey iman edenler, (savaş için) toplu bir halde kafirlerle karşılaştı
ğınız zaman, onlara arkanızı dönmeyiniz. 

1 6. Savaşmak için, yer tutmak yahut başka bir bölüğe katılmak gaye
si ile olmaksızın, o gün kim onlara arkasını çevirip kaçarsa, muhakkak o, 
Allah 'ın gazabına uğramış olur. Onun yeri de Cehennemdir. O, ne kötü 
bir dönüş yeridir! 

1 7. Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah onları öldürdü. Attığın za
man da sen atmadın. Ama ancak Allah attı. Mü 'minleri kendi nezdinden 
güzel bir imtihan ile denemek için (bunu yaptı). Şüphesiz ki Allah hak
kıyla işitendir, her şeyi çok iyi bilendir. 

Tefsiri : 

Bir kısım ilim adamlarının kanaatine göre ayetten maksat, RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in bu fiilinin ona ait olmayıp, yüce Rabbe izafe edilmesi 
sözkonusudur. 

Böyle diyenler, bunu Cebriyeci görüşlerine esas kabul etmişler, fiillerin kullara 
nispetinin de batıl olduğunu, hakikatte bu fiilin yalnızca Rabbe nispet edileceğini 
söylemişlerdir. Ancak bu, onların Kur'an'ı yanlış anlamalarının bir neticesidir. 

Eğer bu doğru olsaydı ,  bunun bütün ameller hakkında geçerli kabul edilme
si icap eder ve: Namaz kıldığımda ben kılmadım, oruç tutarken ben tutmadım, 
kurban keserken ben kesmedim . Yaptığım her bir fiili aslında ben yapmadım, 
bütün bunları Allah yaptı, demek gerekirdi .  Eğer bunu genel ve geçerli bir kaide 
kabul edecek olurlarsa, itaat olsun , masiyet olsun kulların bütün fiillerinde böy
le kabul etmeleri gerekir . .  Çünkü aralarında bir fark yoktur. Eğer bu işi sadece 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e ve onun bütün fiillerine özel yahutta sadece 
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atmasına has kabul edecek olurlarsa, o takdirde de çelişkiye düşerler. O halde 
bunlar ayet-i kerimeden muradın ne olduğunu anlamak hususunda tevfike maz
har olamamışlardır. 

Diğer taraftan bu ayet-i kerime Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ' in Bedir 
günü bir avuç çakılı müşriklerin üzerine atması hakkında inmiştir.23 1  Attığı bu ça
kıl tanelerinden düşman askerlerinden yüzüne isab2t etmedik kimse kalmamıştır. 
Bilindiği gibi insanın böyle bir atışı kesinlikle bu derece isabet etmez. 

O halde atışın başlangıcı, RasOlullah -sallallahu aleyhi vesellem- tarafından idi . 
Nihayeti yani yüzlerine tek tek ulaşması ise yüce Allah'tan idi . 

Böylelikle yüce Allah atışın başlangıcını peygambere izafe etmiş fakat nihai 
olarak varışın ona ait olmadığını belirtmiştir. Aynı ayette yüce Allah' ın :  "Onları 
siz öldürmediniz fakat Allah onları öldürdü " diye buyurması da bunun bir ben
zeridir. İşte bundan sonra yüce Allah : ''Attığın zaman da sen atmadın ama ancak 
Allah attı " diye buyurmaktadır. Böylelikle onları öldürenin tek başına o oldu
ğunu ,  bu işin sizler tarafından yapılmadığını ona haber vermiştir. Nitekim çakıl 
taşlarını onların gözlerine tek başına ulaştıran da o olmuştu . Bu işi yapan onun 
RasOlü değildi, fakat ayet-i kerimenin işaret ettiği husus, şanı yüce Allah'ın zahiri 
bir takım sebepler ortaya koymuş olduğudur. Müşrikleri bertaraf etmek, onları 
bertaraf etmeyi üstlenmek ve onları insanlar tarafından zahiren görülen sebepler 
dışında gizli bir takım sebeplerle onları helak etmek gibi .  Böylelikle sonuç olarak 
ortaya çıkan yenilgi , öldürme ve zafer Allah'a izafe edilmiş ve onunla sağlanmış 
olduğu dile getirilmektedir. Yardım ve zafer verenlerin en hayırlısı O'dur.232 

Bazı kimseler de yüce Allah ' ın :  

"Onları siz öldürmediniz fakat Allah onları öldürdü, attığın zaman da sen 
atmadın ama ancak Allah attı " buyruğunun bu kabilden olduğunu zannetmiş ve 
bu ayeti Kaderiye' ye karşı delilleri arasında değerlendirmişlerdir. Oysa bunlar da 
ayetin maksadını anlamamışlardır. 

Ayet bu kabilden değildir. Çünkü bu ayet-i kerime onlara Bedir vakası hak
kında bir hitaptır. Şanı yüce Allah meleklerini indirmiş, melekleri de Allah' ın 
düşmanlarını öldürmüşlerdi .  Bu bakımdan Müslümanların tek başlarına onla
rı öldürdüklerini belirtmemiştir. Aksine onları öldürenler meleklerdi. RasOlullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in atmasına gelince , onun kudreti içerisinde olan, ilk 

231 İbn İshak, il, 277'de, Bedir gazvesi olayları arasında; Taberani, el-Kebir, Ill, 203'de Hakim 
b. Hizam -radıyallahu anh-'dan gelen bir hadis olarak; Heysemi, Mecmau 'z-Zevôid, VI, 
84'de: Hadisi Taberani, el-Kebir ve el-Evsafta rivayet etmiş olup, senedi hasendir demiştir; 
yine Taberani, el-Kebir'de: XI, 285'de İbn Abbas -radıyallahu anh-'dan rivayet etmiş, el
Heysemi de, VI, 84'de: Ravileri Sahih'in ravileridir demiştir; Fıkhu 's-Sire, 239'da kaydedil
diği gibi el-Elbani de hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Ayrıca bk.:Taberi, Tefsir, IX,204; 
İbn Kesir, il, 316. 

232 Medô.ricu 's-Sô.likin, Ill ,  426-427 
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olarak atmak ve bırakmak idi. Attıklarının uzak mesafeye rağmen düşmanların 
yüzlerine ulaştırılması ve bunun hepsinin yüzüne tek tek ulaştırılması ise, Allah 
RasOlünün fiiliyle yaptığı şeylerden değildi, fakat bunu sadece Allah yapmıştı. O 
halde atış demek olan "ramy" ile atışın başlangıcı da, ulaştırılması da kastedil
mektedir. Böylelikle yüce Allah : "Attığın zaman" buyruğu ile atışın başlangıcının 
peygamber tarafından yapıldığını söylerken "sen atmadın" sözü ile de ulaştırma 
işini onun yapmadığını belirtmiş olmaktadır.233 

"Müminleri kendi nezdinden güzel bir imtihan ile denemek için (bunu yap
tı) . " 

Burada güzel imtihan ile denemek, düşmana karşı zafer, ganimet ve yardım 
nimetidir. Yoksa hoşa gitmeyen şeylerle sınanmak anlamında kullanılan ibtila 
ile ilgisi yoktur. Aksine bu buyruk, Allah' ın bir kimseye nimet etmesi halini ifade 
eden güzel bir bela demektir. Arapçada: Eblakellahu velebtelake, denilir. Allah 
onu hayırla bela etti, hoşa gitmeyen şeylerle de ibtila etti, diye kullanırlar ve bu şu 
hadiste de görüldüğü gibi çoğunlukla görülen bir kullanımdır:234 "Ben seni hem 
ibtila edeceğim, hem de seninle başkalarını ibtila edeceğim (sınayacağım) . "235 

1 8. Sizin haliniz işte budur. Şüphesiz Allah kafirlerin düzenini zayıf
/atandır. 

1 9. Eğer siz fetih istemekteyseniz işte size o fetih gelmiştir. Eğer vaz
geçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, tekrar dönerseniz, Biz de 
döneriz. Topluluğunuzun -çok da olsa- size hiçbir faydası olmaz. Çünkü 
Allah mü'minlerle beraberdir. 

20. Ey iman edenler, Allah 'a ve Rasulü 'ne itaat edin. Dinleyip durdu
ğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. 

233 Şifau '/-alil, 59 
234 Hadis sahih olup, Ahmed, iV, 1 62, 266; Müslim ,  V, 716'da geçmektedir. 
235 Tariku 'l-Hicreteyn, 320 
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21 . Kendileri dinlemedikleri halde "dinledik" diyenler gibi de olma
yın. 

22. Çünkü Allah katında yeryüzünde yürüyen canlrların en kötüsü 
akıl etmeyen, sağır ve dilsiz/erdir. 

23. Eğer Allah onlarda bir hayır olduğun u  bilseydi, elbette onlara 
işittirirdi. Şôyet onlara işittirmiş olsaydı yine onlar m uhakkak yüz çevire
rek arkalarına döner giderlerdi. 

Tefsiri: 

Şanı yüce Allah bu buyruğu ile şunu haber vermektedir: Hidayetin kaynağı 
olan kalplerine işittirmekten ve onlara fayda verecek şeyleri kavratmaktan on
ları mahrum etmiştir . .  Çünkü bunların almaları gereken yer, bunları kabul edici 
değildir. O yerde bir hayır yoktur. . Çünkü bir kimse hakka bizzat kendisinde 
bulunan hayır ve ona doğru ondaki eğilim ,  onu istemesi, sevmesi, ona ulaşmak 
için gayret göstermesi, onu elde etmesi dolayısıyla da sevinmesi sebebi ile boyun 
eğer. Bunların kalplerinde ise bu türden hiçbir şey yoktur. Bu kalplere hidayet 
ulaşmış ve onlara erişmiştir. Tıpkı semadan inen bir yağmurun yere ulaşması ile 
birlikte suyu tutmayan, hiçbir ot bitirmeyen yükseklerdeki sert arazinin üzerine 
düşmesine benzer. Böyle bir yer suyu da kabul etmez, bitki de yeşertmez. Ama 
su özü itibariyle bir rahmet ve bir hayattır fakat yerde onu kabul edecek özellik 
yoktur. Daha sonra onlar hakkında bu hususu daha da pekiştirmek üzere : "Şayet 
onlara işittirmiş olsaydı yine onlar muhakkak yüz çevirerek arkalarına döner gi
derlerdi " diye buyurmaktadır. Böylelikle onlarda kabul etmemek ve anlamamak 
ile birlikte , bir başka afetin de bulunduğunu haber vermektedir ki, bu da büyük
lenmek, yüz çevirmek ve kötü maksattır. Anlasalar dahi o hakka boyun eğmezler, 
hakka tabi olmazlar. Gereğince amel etmezler. O halde bunlar hakkında hidayet 
bir beyan hidayeti , delilin ikame edilmesi hidayeti türündendir. Tevfik ve irşad 
anlamı ile bir h idayet değildir. Yani haklarında hidayet, rahmet ile bağlantılı ol
mamıştır. 

Müminlere gelince , onlar hakkında hidayet rahmet ile bağlantılıdır. Bundan 
dolayı Kur'an-ı Kerim onlar için bir hidayet ve bir rahmettir, diğerleri için ise 
rahmetsiz bir hidayettir. 

Müminler hakkında hidayetin rahmet ile birlikte bulunması, hem dünyada
dır, hem de ahirettedir.236 

"Eğer Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. 
Şayet onlara işittirmiş olsaydı, yine onlar muhakkak yüz çevirerek arkalarına 
döner giderlerdi. " 

236 İğôsetu 'l-Lehfdn, i l ,  1 7 1 - 1 72 
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Yani yüce Allah bu kafirlerin hidayeti kabul edip, ona boyun eğecekleri
ni bilmiş olsaydı, onların kavrayıp anlamalarını da sağlardı .  Yoksa onlar zaten 
idrak etmek anlamıyla bu buyrukları işitmiş bulunuyorlar. "Şôyet onlara işittirmiş 
olsaydı, yine onlar muhakkak yüz çevirerek arkalarına döner giderlerdi. " Yani 
onların anlamalarını sağlamış olsaydı dahi boyun eğmezler ve anladıklarından 
faydalanmazlardı . .  Çünkü onların kalplerinde duyduklarından yararlanmalarına 
engel teşkil eden yüz çevirmek ve büyüklenerek uzaklaşmak özelliği vardır.237 

Yine yüce Allah ' m :  "Eğer Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, elbette 
onlara işittirirdi"  buyruğu şu demektir: Yani onlara davete icabet ve itaatle boyun 
eğmek sonucunu verecek şekilde işittirirdi . Anlamın:  Kavramalarını sağlardı ,  şek
linde olduğu da söylenmiştir. Buna göre buyruk, kalplerine işittirirdi demek olur . .  
Çünkü kalbin işitmesi anlamayı da ihtiva eder. 

Meselenin tahkiki sonucu şudur: Her iki husus da kastedilmiştir. Şanı yüce 
Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, anlamalarını sağlar, işitip anladıklarını 
kabul etmelerine imkan verirdi .238 

24. "Ey iman edenler! Sizi, size hayat verece/.. şeylere çağırdığı za
man Allah 'ın ve Rasulünün çağrısına uyun . . .  Ont.n huzurunda toplana
caksınız. " 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerime bir kaç hususu ihtiva etmektedir. 

Bunlardan birisi şudur: Faydalı bir hayat ancak Allah ve RasCılünün çağrısını 
kabul etmekle elde edilir. Bu çağrıyı kabul etmeyen kimsenin hayvani hayatı 
olsa bile gerçek bir hayatı yoktur. Onun bu hayvani hayatı kendisi ile en aşa
ğılık hayvanlar arasında ortak bir paydadır. Fakat gerçek, hoş hayat ise zahiren 
ve batınen Allah' m  ve RasCılünün çağrısını kabul edenlerin hayatıdır. Asıl diriler 
ölseler dahi bunlardır. başkaları ise bedenleriyle hayatta bulunsalar bile ölüdür
ler. Bundan dolayı insanlar arasında hayatı en mükemmel olanlar, RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in davetini en mükemmel şekilde kabul edenlerdir. . Çün
kü onun davet ettiği her hususta hayat vardır. Onun bir kısmını elde edemeyen 
bir kimse, hayatın da bir kısmını yitirmiş olur. Onda Allah RasCılünün davetini 
kabul ettiği oranda hayat vardır. 
------- -- -----
237 Medôricu 's-Si'ılikin, ! ,  483. 484 
238 Medôricu 's-Si'ılikin, lll , 1 68 
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Mücahid: "Size hayat verecek şeye" buyruğunu "hakka" diye açıklamıştır. 
Katade de : O bu Kur'an'dır, onda hayat, güven, kurtuluş, dünyada ve 

ahirette kötülüklerden korunmak vardır, demiştir. 
es-Süddi: Bu İslamdır. Küfür ile ölü iken İslam' la onları canlandırmıştır, diye 

açıklamıştır. 
İbn İshak ile Urve b .  ez-Zubeyr -ki lafız ona aittir- "sizi size hayat verecek 

şeylere" buyruğunu şöyle açıklamışlardır:239 Yani daha önce zelil iken Allah ' ın 
sizi kendisiyle aziz kıldığı savaş çağrısını kabul ediniz. Bununla zayıflıktan kurta
rıp sizi güçlendirdi ,  düşmanlarınız sizi yenik düşürüp kahrederken, bu sayede sizi 
düşmanlarınıza karşı korudu. 

Bunların hepsi aynı gerçeği ifade eden çeşitli tabirlerdir. 240 Bu da RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-'in getirdiklerinin gereğini zahiren ve batınen eksiksiz yeri
ne getirmektir. 

el-Vahidi der ki: Çoğunluk yüce Allah' ın :  "Size hayat verecek şey" ile kas
tedilenin cihad olduğu görüşündedir. İbn ishak' ın görüşü bu olduğu gibi ,  meani 
bilginlerinin çoğunun tercih ettiği de budur. 

el-Ferra dedi ki: Düşmanlarınıza karşı cihad etmekle durumunuzu canlandır
maya sizi davet ettiği vakit, demektir. Bununla şunu söylemek istemektedir: On
ların hali, durumu ancak savaş ve cihad ile güçlenir. Cihadı terk edecek olurlarsa 
zayıflarlar ve düşmanlarının ona karşı cüretkarlığı artar. 

Derim ki : Cihad dünya hayatında, berzah hayatında ve ahiret hayatında 
onlara hayat verecek en büyük işlerdendir. 

Dünyada onlara hayat vermesi şu demektir: Güçlü olmaları, düşmanlarını 
kahretmeleri cihad ile olur. 

Berzah hayatı ile ilgili olarak da yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ''Allah yo
lunda öldürülenleri sakın ölüler sanma, bilakis onlar Rab/eri katında diridirler, 
nzıklanırlar. " (Ali lmran, 311 69) 

Ahirete gelince, Mücahidlerin ve şehitlerin ahiret hayatından ve nimetinden 
paylarına düşenler diğerlerinin payına düşenden daha büyüktür. 

Bundan dolayı İbn Kuteybe:241 "Size hayat verecek şeye" ile kasıt şehadettir, 
diye açıklamıştır. 

Bazı müfessirler de: "Size hayat verecek şey"den kasıt, Cennettir. . Çünkü 
ebedi hayat yurdu odur. Orada daimi ve hoş hayat vardır, demişlerdir. Bunu 
Ebu Ali el-Cürcani nakletmiştir. 

239 İbn Hişam, es-Siretu 'n-Nebeviyye, i l ,  312 
240 Bk. Taberi, Tefsir, IX, 213 
241  Te'vilu Müşkili'/-Kur'ôn, s. 15l 'de: "Dininizi canlandıracak ve sizi yüceltecek cihada" diye 

açıklamaktadır. 
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Ayet-i kerime bütün bunları kapsar . .  Çünkü iman, İslam, Kur'an ve cihad 
kalplere hoş bir hayat yaşatır. Hayatın en mükemmel hali ise Cennettedir. 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- de imana ve Cennet' e çağırır. O, o halde hem 
dünyada, hem ahirette gerçek hayata davet edendir. 

İnsanın iki tür hayata ihtiyacı vardır. Birisi kendisi ile faydalı olanı, zararlı 
olanı idrak ettiği, kendisine faydalı olanı, zararlı olana tercih ettiği bedeni hayatı
dır. Bu hayatında bir eksiklik görüldüğü takdirde, bu eksiklik oranında acı çeker, 
zayıf düşer. Bundan dolayı hastanın, üzüntülünün, kederlinin , gamlının, bir şey
lerden korkanın, fakir düşmüş olanın, zelil kalmış olanın hayatı, bütün bunlardan 
yana esenlikte olan kimsenin hayatına göre daha alt mertebededir. 

Diğer bir hayat ise kişinin kendisi ile hakkı batıldan, sapıklığı eğrilikten ,  
hevayı dala.Jetten ayırt edebildiği, kalbinin ve ruhunun hayatıdır. O bu  hayat ile 
hak olanı zıttına tercih eder. Bu hayat ona bilgiler, irade ile istenenler ve ameller 
arasında faydalı olanı ,  zararlı olandan ayırt etme imkanını verir. Ayrıca hakka 
iman, hakkı isteme ve onu sevmek gücünü kazandırır. Batıldan nefret etmek 
ve hoşlanmamak gücünü verir. Bu sebeple onun şuuru, ayırt etme gücü, sev
gisi, nefreti , yardım ve destek vermesi bu hayattan aldığı paya göre olur. Nasıl 
ki canlı olan bir bedenin faydalı olan ile acı vereni fark edip, hissetmesi daha 
mükemmel ise ,  onun faydalı olana eğilimi ve ona destek vermesi acı verene 
göre daha büyük ise , bu durum da bedenin hayatına göre değişiyor ise; öbürü 
de kalbin hayatına göre değişiklik gösterir. Kalbin hayatı kalmadı mı onun ayırt 
etme gücü de işlemez olur. Bir tür ayırt etme gücü bulunsa dahi faydalı olanı za
rarlı olana kendisi ile tercih edebileceği bir gücü bulamaz. Tıpkı insanın Allah'ın 
ruhundan gönderdiği elçisi olan meleğin kendisine ruh üfleyinceye kadar hayat 
sahibi olamayacağı gibi .  Ona ruh üfledikten sonra o hayat bulabilir. Halbuki 
bundan önce ölüler arasında idi . İşte insanın ruhunun ve kalbinin hayat bulması 
da, RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' in ona Allah'ın kendisine bildirmiş olduğu 
ruhu üfleyinceye kadar sözkonusu değildir. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "O kendi emri ile kullarından dilediği kim
seler üzerine vahiy ile melekleri indirir. " (en-Nah/, 1 6/2} ; "O kendi emrinden 
ruhu kullarından dilediği kimseye gönderir. " (el-Mumin, 40/1 5); "Sana da böy
lece emrimizden bir ruh vahyettik. Kitabın da, imanın da ne olduğunu bilmez
din. Fakat biz onu kendisiyle kullarımızdan dilediğimizi h idayete ilettiğimizi bir 
nur kıldık. " (eş-Şurô, 40/52) 

Böylelikle yüce Allah, vahyinin bir ruh ve bir nur olduğunu haber vermek
tedir. O halde hayat bulmak ve nurlanmak (aydınlanmak) ,  melek rasCılün ruhu 
üflemesine bağlıdır. Bundan dolayı hem melek rasCılün ruh üflemesine, hem de 
beşer rasCılün ruh üflemesine mazhar olan bir kimse, her iki hayata da sahip olur. 
Meleğin üflemesini elde edip, rasCılün üflemesine sahip olamayan bir kimse iki 
hayattan birisini elde eder fakat diğerini de yitirmiş olur. 
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Yüce Allah' ın :  "Bilin ki Allah kişi i le kalbi arasına girer. " (el-Enfal, 8/24) 
buyruğu ile ilgili olarak meşhur olan açıklama şekli şudur: Allah mümin ile küfür 
arasına, kafir ile iman arasına, kendisine itaat edenler ile isyan edenler arasına, 
kendisine isyan edenler ile itaat edenler arasına girer. Bu, İbn Abbas' ın ve mü
fessirlerin cumhurunun görüşüdür.242 

Ayet-i kerime hakkında bir başka görüş de vardır: Şanı yüce Allah kulunun 
kalbine oldukça yakındır. Hiçbir gizli şey ona gizli değildir. O kulun kendisi ile 
kalbi arasındadır. Bu açıklamayı el-Vahidi, Katade'den diye nakletmiştir. Böyle 
bir açıklama ifadenin akışına daha uygundur . .  Çünkü daveti kabul etmenin esası 
kalp ile olur. Kalp dışarıda kalarak sırf beden ile yapılan çağrıya uymanın faydası 
olmaz . .  Çünkü şanı yüce Allah, kulun kendisi ile kalbi arasındadır. Kalbinin bu 
çağrıyı kabul edip etmediğini, kalbinde bunu mu yoksa onun aksini mi sakladı
ğını bilir. 

Birinci görüşe göre de ayetler arasındaki uygunluk şöyle açıklanır: Sizler 
çağrıyı kabul etmekte elinizi ağır tuttunuz ve geç kaldınız. Şanı yüce Allah' ın 
sizlerle kalplerinizin arasına girip engel koymasından yana kendinizi emniyette 
hissetmeyiniz . O takdirde bundan sonra çağrıyı kabul etme imkanınız olmaz.  
Hak açıklık kazanıp, ayan beyan belli olduktan sonra çağrıyı kabul etmeyi terk 
edişinize karşılık da bu bir ceza olur. Bu durumda buyruk yüce Allah ' ın :  "Ilk defa 
ona iman etmedikleri gibi biz de onların kalplerin i  ve gözlerini çeviririz. " (el
En' anı, 6/1 10) buyruğunda dile getirilen anlama benzerlik arzediyor demektir. 
Aynı şekilde : "Onlar sapıp eğri/ince, Allah da onların kalplerini eğriltti. " ( es-Saff, 
61/5) buyruğu ile : "Fakat daha önce yalanladıkları şeylere iman etmediler. " (el
A'raf, 7/101 )  buyruklarını andırır. O halde ayet-i kerime, azalar çağrıyı kabul etse 
dahi kalp ile çağrıyı kabul etmeyi terk etmekten sakındırmayı ihtiva etmektedir. 

Ayet-i kerimede ince bir husus daha vardır. O da şudur: Yüce Allah onlara 
hem şeriati, hem de şeriatin emrine uymayı yani şeriatın çağrısını kabul etme
yi bir arada ihsan ettiği gibi, kaderi ve kadere imanı da bir arada vermiştir. O 
halde bu buyruk yüce Allah ' ın :  ''Aranızdan dosdoğru yolda gitmek isteyenlere 
alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz de dileyemezsiniz. " (et-Tekvir, 81/28-
29) buyruğu ile : "Kim dilerse ondan öğüt alır. Allah dilemedikçe de öğüt ala
mazlar. " (el-Müddessir, 74/55-56) buyruklarına benzer. Doğrusunu en iyi bilen 
Allah' tır. 243 

Yüce Allah' ın kula kendisinin ve rasO.lünün çağrısını kabul etme emrini ver
dikten sonra, kişi ile kalbinin arasına girişini haber vermiş olduğunu,  bu emrin ve 
bu haberin kapsamında da onun ve rasO.lünün çağrısını kabul etmeyi terk eden
ler ile kalplerinin arasına çağrıyı kabulü terklerine bir ceza olmak üzere girdiğini 

242 Bk. Taberi, Tefsir, IX, 2 14-2 1 7  
243 el-Feuôid, 87-90 ve 130 
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haber verdiğini de görüyoruz . .  Çünkü şanı yüce Allah, kalpleri ilk olarak onu 
kabul etmeyip saptıkları gibi , ikinci olarak da hidayeti terk edip, sapmalarından 
ötürü cezalandırır. Nitekim yüce Allah: "Onlar sapıp eğri/ince Allah da onların 
kalplerini eğriltti. " ( es-Saff, 61/5) diye buyurmaktadır.244 

25. Bir de için izden yaln ızca zulmedenlere erişmekle kalmayan bir 
fitneden sakının.  Hem bilin ki Allah, şüphesiz azabı çetin olandır. 

26. Şunu da hatırlayın ki, b ir zamanlar yeryüzünde azlıktınız ve zayıf 
görülüyordunuz. İnsanların sizi tutup kapmasından korkuyordunuz da 
O, sizi barındırdı, sizi yardımıyla kuvvetlendirdi. Size en temiz ve en hoş 
şeylerden rızık verdi. Tô. ki şükredesiniz. 

27. Ey iman edenler, Allah 'a ve RasCılü 'ne hainlik etmeyin. Bile bile 
emanetlerinize de hainlik etmeyin. 

28. Bilin ki malların ız da evlatların ız da ancak birer imtihandır ve 
muhakkak Allah katında büyük mükôfat vardır. 

29. Ey iman edenler, eğer Allah'tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü 
ayırd edecek bir anlayış (Furkôn) verir, kötülüklerin izi örter, size mağfi
ret eder. Allah büyük lütuf sahibidir. 

Tefsiri : 

Bu kurtuluşu, yardımı, ilmi ,  hak ile batılı birbirinden ayıran nuru gerçek
leştiren ,  kötülüklerin örtülüp, günahların bağışlanmasına sebep olan furkan ile 
kolaylaşır. Bu da kolaylaştırmanın en ileri derecesidir. 245 

244 el-Kelam fi Mes'e/eti 's-Sema', 1 00- 1 01 
245 et-Tibyan fi Aksami 'l-Kur'an,  58 



30. Han i  o kôfir/er seni  tutup bağlamak yahut öldürmek yahut seni 
(Mekke 'den) çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı .  Onlar bu tuzağı 
kurarlarken Allah da bunun karşılığında kendilerine tuzak kuruyordu. 
Allah, tuzak kuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır. 

31 . Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman: "Işittik, eğer dilersek biz de 
bunun benzerini elbette söylerdik. Bu, eskilerin efsanelerinden başka 
bir şey değildir" demişlerdi. 

32. Hani b ir zaman: "Ey Allah, eğer bu (Kur'an- ı  Kerim) senin ka
tından (indirilmiş) hakkın kendisi ise durma bizim üzerimize gökten taş 
yağdır yahut bize acıklı bir azab gönder" demişlerdi. 

33. Hôlbuki sen içlerinde iken Allah onlara azab verecek değildir. 
Onlar istiğfar edip dururken de Allah onları azablandıracak değildir. 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerime Rasulün muhabbetine, onun kalpte olması halinde getir
diklerinin hakikatine işaret etmektedir. Şanı yüce Allah dünyada da, ahirette de 
ona azap vermez. 

Rasulün kalpte varlığı ona azap etmeye engel iken, şanı yüce Rabbin kalpte 
varlığı hakkında ne düşünülür? İşte bunlar iki ayrı işarettir. 246 

Yüce Allah peygamberine hitaben söylediği: "Hô.lbuki sen içlerinde iken Al
lah onlara azap verecek değildir. "  ( el-Enfal, 8/33 ) buyruğu üzerinde düşünelim. 

Onun bedeni ve şahsının aralarında bulunması dolayısıyla onlar onun düş
manları oldukları halde, azabı onlardan uzaklaştırdığına göre; onun sırrı, ona 
iman, ona sevgi ve onun getirdikleri bir toplum arasında bulunuyor yahutta bir 
şahısta var ise , böylelerinin üzerinden azabı kaldırmak daha öncelikle sözkonusu 
olmaz mı ve daha uygun değil mi? Bundan bu gerçeğin nasıl anlaşıldığı üzerinde 
de duralım.247 

246 el-Kelam fi Mes'eleti 's-Sema ', 397 
247 İ'lamu 'l-Muvakkı 'in, 1, 290 
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Islık Çalmak ve El Çırpmak (Muka ve Tasdiye) 
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34. Onlar Mescid-i Haram 'dan alıkoyup durdukları halde Allah on
lara ne diye azab etmesin ki? Hem onlar ona h izmete layık kimseler de 
değildirler. Ona h izmete gerçekten layık olanlar, ancak takva sahipleri
dir. Fakat onların pek çoğu bilmez. 

35. Onların Beyt'in yanında duaları, ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan 
başka bir şey değildi. Öyleyse inkôrın zzdan dolayı azabı tadın. 

Tefsiri: 
İbn Abbas, İbn Ömer, Atiyye, Mücahid, ed-Dahhak, el-Hasen ve Katade 

Muka: Islık çalmak, tasdiye ise el çırpmak demektir, derler. 
Dil bilginleri de böyle demişlerdir: Muka ıslık çalmak demektir. Kişi iki elini 

bir araya getirip, bu şekilde ıslık çaldığı takdirde bu fiil kullanılır. Bineğin seslice 
yellenmesi halinde de bu fiil kullanılır. Bundan dolayı bu kelime ruğa (böğür
mek) , 'uva' (ulumak) ve suğa' (melemek) gibi çıkartılan seslerin kalıbına uygun 
olarak gelmiştir. İbnu's-Sikkit der ki: Ses çıkartmak ile ilgili bütün kelimeler(in ilk 
harfleri ) , nida ve ğına dışında hepsi ötrelidirler. 

Tasdiye ise sözlükte el çırpmak demektir. Ellerini birbirine çırptığı zaman bu 
fiil kullanılır. Hassan b. Sabit de ıslık çalmaları ve el çırpmaları dolayısı ile müş
rikleri ayıplarken şöyle der: 

"Melekler kalktığı vakit sizler de duanıza kalkarsınız, 
El çırparak ve ıslık çalarak. "  
İşte aradaki benzerlik (ayrılık) da  böyledir. Müslümanlar farz ve  nafile na

mazlarda dururken onlar ıslık çalar, el çırparlardı .  
İbn Abbas der ki: "Kureyşliler Ka'be'yi çıplak tavaf ederler, e l  çırpar, ıslık 

çalarlardı ."  
Mücahid de şöyle demektedir: "Onlar tavaf esnasında Peygamber -sallallahu 

aleyhi veseli em-' e karşı dikiliyor, tavaf esnasında ve namazda şaşırtmak için ıslık 
çalıyor, el çırpıyorlardı ."  

Benzeri bir açıklama Mukatil 'den nakledilmiştir. Şüphesiz ki onlar hem 
bunu, hem de ötekini yapıyorlardı .  Şanı yüce Allah'a  ıslık çalarak, el çırparak 
yaklaşmaya kalkışanlar işte bu birinci türe benzerler. İkinci türden olan namaz kı
lan, zikir ve kıraat ehlinin de şaşırmalarını ,  karıştırmalarını sağlamak isteyenlerin 
kardeşleridirler. 
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İbn Arafe ve İbnu'l-Enbari der ki: Islık çalmak ve el çırpmak namaz ve dua 
değildir. Fakat yüce Allah onların emrolundukları namazın yerine ıslık çalıp, el 
çırptıklarını haber vermektedir. Bundan dolayı da Allah onlara büyük veballer 
vermiştir. Bu da bir kimsenin : Ben onun ziyaretine gittim, o ise haklarımı gözet
mek olarak bana kötü davrandı, demesi gibidir. Maksat şudur: El çırpanlar ve 
kavala ya da zurnaya ve benzerlerine üfleyen kimselerde böylelerinin vasıflarına 
benzer bir hal vardır. Bu, zahiri bir benzerlik olsa dahi onlara benzedikleri oranda 
onların da yergiden payları vardır. Bütün ıslık çalıp, el çırpışlarında onlara benze
meseler dahi bu böyledir. Şanı yüce Allah, namaz esnasında herhangi bir durum 
ile karşı karşıya kaldıkları vakit ihtiyaç duyacaklarında el çırpmayı erkekler için 
meşru kılmamıştır. Aksine onlara "subhanallah" demek emri verilmiştir ki , böy
lelikle kadınlara benzemesinler. Peki ya bu işi ihtiyaç olmadığı halde yaparlarsa 
ve bununla birlikte de kavli ve fiili başka masiyetleri de birlikte işlerlerse durum 
ne olur?248 

Muka denilen şey, ıslık çalmak ve buna tabi olan ğına (şarkı) türledir. Tasdiye 
ise elleri çırpmak ve buna tabi olan diğer hususlardır. Şanı yüce Allah' ın Kita
bında yermiş olduğu müşriklerin sema' ı bu olduğuna göre , ıslık çalmakla birlikte 
kavallar ve diğer çalgılar da birlikte olursa el çırpmakla birlikte zilli defler, raks , kı
rılıp dökülmek, ölçülü hareketlerle eğilip bükülmek de yer alırsa durum ne olur? 

Bunlar, bu pekiştirici, cürmü ağırlaştırıcı haller eklenince el çırpmak ve ıslık 
çalmak bunlara helal kılınmış gibi görüyorlar. 249 

36. O kafirler şüphesiz mallarını, Allah yolundan alıkoymak için har
carlar. Yakında da onları harcayacaklar. Sonra bu, onlara bir yürek acı
sı olacaktır. Sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. Kafir olanlar toplanıp 
Cehennem ' e sürüleceklerdir. 

248 İğasetu'l-Lehfan, 1, 244-245 
249 el-Kelam fi Mes'eleti 's-Sema, 335, 336 
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37. Allah, murdarı temizden (kafiri mü 'minden) ayırd etsin, murdarı 
birbiri üstüne koyup hepsini yığsın da onları Cehennem 'e atsın diye. İşte 
onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. 

38. Sen o kafirlere de ki: "Eğer (şirkten) vazgeçerlerse onlara geçmiş 
(günahları) mağfiret olunur. Eğer yine (şirke) dönerlerse kendilerinden 
öncekilerin sünneti muhakkak devam etmiş olur. 

39. Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din (egemen düzen) bütünüyle 
Allah 'ın oluncaya kadar onlarla savaşınız. Eğer vazgeçerlerse muhak
kak Allah ne yaptıkların ı  iyice görmektedir. 

Tefsiri : 

Yüce Allah bu buyruğu ile fitne ile dinin tamamıyla Allah'a ait oluşu ara
sında bir çelişki bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bunların her birisi diğeri ile 
çelişiktir. Fitne de şirk diye tefsir edilmiştir. 

O halde kalplerin fitneye maruz kalmasına sebep olan husus ya bir şirktir 
yahutta şirke götüren sebeplerdendir. Bunlar ise şüphe ve şehvet türlerinin kap
samında bulunan bir türü teşkil eder.250 

40. Ve eğer yüzçevirirlerse bilin ki Allah sizin mevlan ızdır. O ne güzel 
mevladır, ne güzel yardımcıdır! 

41 . Eğer Allah 'a, Furkan günü olan iki ordunun birbirleriyle karşılaş
tıkları günde kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki ganimet ola
rak aldığın ız herhangi bir şeyin beşte biri Allah 'a, Rasulün'e, yakınlar(ına, 
yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Allah her şeye gücü yetendir. 

42. "Ta ki helak olan kişi apaçık  bir delil üzere helak olsun, hayatta 
kalan kişi de apaçık bir delil üzere yaşasın" 

250 İğasetu 'l-Lehfan, i l ,  158 
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Tefsiri: 

Yüce Allah'ın buyruğunda bulunan (ta ki anlamı verilen) lam'a gelince, bu
radaki lam, asıl anlamı olan ta' lil ifade eder .. Çünkü bu lam, yüce Allah ' ın dostla
rı ile düşmanlarını aralarında herhangi bir sözleşme bulunmaksızın biraraya ge
tirişindeki h ikmeti beyan için zikredilmiştir. Azlıklarına, rikkatlerine, sayıca, araç 
ve gereç bakımından güçsüzlüklerine; karşı taraftakilerin çokluklarına, yenilgiye 
uğrayacaklarını hiçbir kimsenin zannetmediği , silah , araç ve gereç üstünlüklerine 
rağmen dostlarını bunlara karşı muzaffer kılmasının hikmetini beyan etmektedir. 
Bu ise şanı yüce Rabbimizin, kendisi ile rasulünü ve kitabını tasdik ettiği, doğru
luklarını ortaya koyduğu en büyük ayetlerinden bir ayettir. Artık bundan sonra 
kendisi adına küfrü ve inadı seçen bir kimse, apaçık bir delil üzere helak olsun. 
Onun Allah'a karşı göstereceği bir delili kalmasın .  Allah'a  ve Rasulüne iman 
eden bir kimse de apaçık bir delil üzere hayata kavuşsun . Onda herhangi bir 
şüphe ve tereddüt kalmasın. İşte bu en büyük hikmetlerdendir. Bunun bir ben
zeri de yüce Allah' ın şu buyruğudur: "O ancak bir zikir ve apaçık bir Kur'an'dır 
ta ki o diri olan kimseleri korkutup uyarsın ve kafirler aleyhine azap sözü hak 
olsun. "  (Yasin , 36/69-70)251 

43. Han i  Allah onları rüyanda sana az göstermişti. Eğer onları sana 
çok gösterseydi elbette korkuya kapılacaktınız ve iş hakkında çekişe
cektin iz. Ama Allah (sizi bundan) kurtardı. Şüphesiz O, kalblerde olanı 
hakkıyla bilendir. 

44. Hani siz karşılaştığın ız zaman (Allah) onları gözlerin ize az göste
riyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Ta ki Allah, gerçekleşmesi 
gereken emri yerine getirsin. Bütün işler ancak Allah 'a döndürülür. 

45. "Ey iman edenler bir topluluk ile karşılaşırsanız, sebat gösterin. 
Allah 'ı çokça anın ki felah bulasınız. " 

251 Şifô.u '/-alil, 193 



236 ·:· Beda i 'ut-tefslr 

Tefsiri: 

Yüce Allah hem çokça zikretmeyi, hem de cihadı bir arada emretmiş bulun
maktadır. Böylelikle kurtuluşu ümit edebilsinler. Nitekim yüce Allah: "Ey iman 
edenler Allah 'ı çokça anın. " (el-Ahzab, 33/45) ve: ''Al/ah 'ı çokça zikreden erkek
ler ve çokça zikreden kadınlar. " (el-Ahzab, 33/35) diye buyurmaktadır.252 

46. Allah 'a ve Rôsulü 'ne itaat edin. Birbirin izle çekişmeyin. Sonra 
korkuya kapılırsın ız, gücünüz (kesilip devletiniz yıkılıp) gider. Bir de sab
redin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. 

47. Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve 
Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah yaptıkların ı  çepeçevre 
kuşatandır 

48. "Hani şeytan onlara yaptıkların ı  süslemiş . . . .  Çünkü Allah cezası 
çok şiddetli olandır, demişti. " 

Tefsiri: 

Şeytan müşriklere Bedir' e gitmek üzere çıktıklarında Suraka b. Malik 
suretinde görünmüş ve : Kinane oğuJlarının sizin çoluk çocuğunuza bir kötülük 
yapmalarına karşı ben size güvenlik ve eman veriyorum, demişti . Ancak Allah'ın 
düşmanı yüce Allah'ın melek askerlerinin, rasOlüne yardım etmek için indiği
ni görünce , yanlarından kaçmış ve onları düşmanlarına teslim etmişti. Nitekim 
Hassan şöyle demektedir: 

"Aldatarak şeytan onları öne sürdü, sonra teslim etti onları 
Çünkü o murdar varlık kendisini dost edinenleri aldatır. " 

252 el-Vôbi/u 's-sayyib, 49, Daru' l-Beyan baskısı 
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Aynı şekilde kadını ve çocuğunu öldüren rahibe de bunu yapmıştı.253 Şeytan 
rahibe önce kadın ile zina etmesini, sonra da onu öldürmesini emretti . Daha 
sonra kadının akrabalarına onu gösterdi ve gerçek durumunu açıkça görmelerini 
sağladı .  Arkasından şeytan kendisine secde etmesini emretti. Rahip bunu yapın
ca, ondan kaçıp onu kendi haline bıraktı . İşte şanı yüce Allah: "Onların durumu 
şeytanın insana: Kafir ol dediği zaman ki  durumu gibidir. Kafir olunca: Muhak
kak ben senden uzağım.  Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah 'tan korkarım 
der. " ( el-Haşr, 33/16) buyruğunu onun hakkında indirmiştir. 

Bu anlatılanlar elbetteki bu olayın kendisi hakkında sözedildiği kimseye mah
sus değildir. Aksine bu, kendisine yardım etsin ve ihtiyacını görsün diye verdiği 
küfür emrinde şeytana itaat eden herkes hakkında geneldir. Bu durumda şeytan 
Cehennem ateşinde bütün dostlarından uzak olduğunu belirteceği gibi, o kişiden 
uzak olduğunu belirtir ve tehlikeleriyle baş başa bırakır. Şeytan Cehennem'de 
onlardan uzak olduğunu belirttikten sonra: "Esasen ben sizin daha önceden beni 
şirk koşmanızı inkar etmiştim. " (İbrahim, 14/22) diyecek ve onları en kötü yere 
ulaştırmış olduktan sonra da onlardan büsbütün uzak olduğunu da bildirecektir. 

İnsanlar, Allah düşmanının: "Ben gerçekten Allah 'tan korkarım "  sözü hak
kında farklı kanaatlere sahiptirler.254 Katade ve İbn İshak der ki: Allah ' ın düşma
nı: "Gerçekten ben sizin göremeyeceğinizi görüyorum" derken doğru söylemiştir 
fakat (ben muhakkak Allah' tan korkarım) derken de yalan söylemiştir. Allah'a 
yemin olsun ki onda Allah korkusu diye bir şey yoktur. Fakat karşı duracak bir 
gücünün ve koruma imkanının bulunmadığını görünce onları tehlikeler ile karşı 
karşıya bıraktı. İşte Allah ' ın düşmanının kendisine itaat edenlere karşı uygulama
yı adet edindiği budur. 

Bir başka kesim de şöyle demektedir: O yüce Allah' ın dünyada kendisi
ni azap ile yakalayacağından korktu. Tıpkı kafir ve günahkarın öldürülmekten 
yahutta günahı sebebi ile cezalandırılmaktan korkması gibi .  Yoksa o ahirette 
Allah'ın azabından korkmamıştır. 

253 Bununla birçok müfessirin şanı yüce Allah' ın el-Haşr suresi, 1 6. ayetin tefsiri esnasında 
zikrettikleri rivayeti kastetmektedir. Bk. Taberi, Tefsir, XXVIII ,  49-50. Ali, Abdullah b. Mesud 
ve İbn Abbas (r.anhum) 'dan rivayeti; Beğavi, VII, 68, İbn Abbas -radıyallahu anh-'dan; İbn 
Kesir, !\/, 362. İbn Kesir der ki: Bazıları burada İsrail oğullarından oldukça abid birisinin ba
şından geçen bir olayı zikretmektedir. Bu da verilen bu örneğe dair bir misal gibidir. Yoksa 
bu misal ile sadece bu kastedilmiş anlamında değildir. Aksine bu aradaki benzerlik dolayısı 
ile başkaları ile birlikte buna bir örnek teşkil eder." Daha sonra İbn Kesir bunu İbn Cerir' in 
rivayet ettiği şekliyle kaydetmektedir. Bunu Kurtubi de muhtasar ve merfu olarak rivayet 
etmiş ve şunları söylemiştir: Bunu Kadı İsmail ve Ali b. el-Medini, Süfyan b. Uyeyne'den, 
o Amr b.  Dinar'dan, o Urve b.  Amir'den, o Abd b. Rifaa ez-Zuraki'den, o Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem-'den diye rivayet etmiştir." (Vlll , 6516)  Haşr suresinin sözü ge
çen ayetin tefsiri. Ayrıca bk. ed-Durru'l-Mensur, Vl l l ,  1 16; Şevkani ,  Fethu '/-Kadir, \/, 205 

254 Bk. Taberi, Tefsir, X, 18-20 
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Bu daha sahihtir . .  Çünkü böyle bir korku ne iman etmeyi ne de kurtulmayı 
gerektirir. 

el-Kelbi de:  "Cebrail' in kendisini yakalayacağından, böylelikle gerçek du
rumunu onlara tanıtacağından ve buna bağlı olarak kendisine itaat etmeyecek
lerinden korktu" demektedir. Ancak bu tutarsız bir görüştür . .  Çünkü şeytan bu 
sözlerini onlara ancak ökçeleri üzerine gerisin geri kaçtıktan sonra söylemişti. 
Ancak el-Kelbi bu sözleriyle şunu demek istemiş ise müstesna: Şayet Cebrail 
müşriklere kendilerini himayeye aldığını söyleyip, onları böyle bir hale düşürenin 
şeytan olduğunu, İblis olduğunu bildirecek olursa, bundan sonra ona itaat etme
yeceklerdi. el-Kelbi eğer bunu kastediyorsa oldukça uzak bir ihtimalden sözetmiş 
ve maksat olarak gözetilmeyen bir manayı ortaya koymak için kendisini zorlamış 
demektir. 

Ata ise : "Ben Allah' ın beni helak edeceği kimseler arasında helak edece
ğinden korkarım" diye açıklamıştır. Bu da dünyada helak olma korkusudur ve 
bunun ona faydası olmaz . 

ez-Zeccac ve İbnu'l-Enbari de şöyle der: "Şeytan artık kendisine rr ühlet ve
rilen sürenin sona ermek üzere olduğunu zannetmişti. -İbnu' l-Enbari şunları da 
eklemektedir-: Benim bana verilen sürenin sona ereceği o bilinen vaktin gelmiş 
olduğundan ve böylelikle azabın beni bulacağından korkuyorum . .  Çünkü şeytan 
melekleri görünce kendisine verilen sürenin nihayete erdiğinden korkarak kendi
si için endişeye kapıldığından ötürü o sözleri söylemiş oldu. "255 
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49. O zaman münafıklarla kalblerinde hastalık olanlar: "Bunları din

leri aldatt ı"  diyordu. Hôlbuki kim Allah 'a dayanıp güvenirse hiç şüphe
siz Allah mut.fak galibtir, Hakimdir. 

255 İğô.setu '/-Lehfô.n, 1, 102-108 
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50. Meleklerin o kôfirlerin yüzlerine ve arkalarına vura vura ve: "O 
yakıcı azabı tadın" diye diye canların ı  alırken bir görseydin! 

5 1 .  Bu, ellerin izin daha önce yaptıkları yüzündendir ve hiç şüphesiz 
Allah 'ın kullarına zulmedici olmadığındandır. 

52. Tıpkı Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin gidişi gibi. Onlar 
Allah' ın ayetlerin i inkar etmişlerdi de Allah da kendilerini günahları se
bebiyle yakalamıştı. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, cezası çetin olandır. 

53. Bunun sebebi şudur: Bir kavim nefislerinde olanı  değiştirmedik
çe Allah onlara ihsan ettiği n imeti değiştirici değildir ve şüphesiz ki Allah 
herşeyi işitendir, bilendir. 

Tefsiri: 

Ayet-i kerime şuna işaret etmektedir: Allah bir kavmi cezalandırıp, onları 
belaya uğratırsa onlardaki bu ceza ve belayı kendi nefislerindeki masiyeti itaate 
doğru değiştirmedikçe değiştirmez. Nitekim RasCılullah (s.a) ' ın amcası el-Abbas 
şöyle demiştir: "Bir bela ancak bir günah sebebiyle iner ve ancak bir tövbe ile 
kaldırılır." Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- :  "Bir köpeğin ve bir suretin bulun
duğu bir eve melekler girmez"256 buyruğu da bu kabildendir: 

Köpek ve suret meleğin eve girmesine engel olduğuna göre yüce Rabbin 
marifeti ve muhabbeti, şehvetin köpekleri ve sfüetleri ile dolup taşan bir kalbe 
nasıl girebilir?257 

Şanı yüce Allah bu buyruğu ile bir kuluna ihsan etmiş olduğu bir nimeti 
o kul kendi nefsinde olanı değiştirip, Allah'a itaati masiyet ile, şükrü küfür ile, 
Allah'ın rızasına sebep olanları gazabına sebep olanlarla değiştirmedikçe onları 
değiştirmeyeceğini haber vermektedir. Eğer kul böyle bir değişiklik yaparsa, yap
tığına uygun bir ceza olmak üzere onun da hali aleyhine olmak üzere değiştirilir. 
Rabbin asla kullara zulmetmez. 

Şayet masiyeti itaat ile değiştirirse Allah da onun üzerindeki cezayı afiyet ile 
zilleti de izzet ile değiştirir. 258 

256 Buhfıri, X, 394; Müslim, iV, 813  
257  Mes 'e/etu s-Sema , 397-398 
258 el-Ceubôu '/-Kafi , 1 05 
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54. Tıpkı Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin gidişi gibi. On

lar Rabblerinin ayetlerin i  yalanlamışlardı. Biz de günahları yüzünden 
onları he/Cık etmiş, Firavun hanedanını da suda boğmuştuk. Hepsi de 
zôlimdi/er. 

55. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü 
kôfirlerdir. Artık onlar iman etmezler. 

56. Onlar kendilerinden bir takım kimselerle antlaşma yaptığın her 
seferinde ardından ahidlerin i  bozanlardır. Onlar sakınmazlar da. 

5 7. Eğer bunları savaşta yakalarsan onlara yaptıklarınla arkalarında
ki/eri dağıt da (bundan) ibret alsınlar. 

58. Eğer (anlaşma yapan) bir kavmin hain liğinden endişeye düşer
sen, adalet üzere kendilerine an/aşmaların ı  bozduğunu bildir. Çünkü 
Allah hainlik edenleri sevmez. 

59. O inkar edenler öne geçtiklerini (azabımızdan kurtulabilecekleri
n i} asla sanmasınlar. Onlar (Bizi} asla aciz bırakamazlar. 

60. Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet (savaş mal
zemesi) ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın ki, bununla Allah 'ın düş
manını ve sizin düşmanınızı ve bun lardan başka sizlerin bilmeyip de 
Allah 'ın bildiği diğerlerini korkutasın ız. Allah yolunda ne harcarsan ız 
(ecri) size eksiksiz öden ir ve size asla zulmedilmez. 
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61 . Onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş. Ve Allah 'a güvenip 
dayan. Çünkü O, her şeyi işitendir, bilendir. 

62. Eğer sen i  aldatmak isterlerse muhakkak Allah sana yeter. O sen i  
yardımıyle ve m u 'minlerle destekleyen, 

63. Ve gönüllerini  sevgiyle birleştirendir. Sen yeryüzünde olan her
şeyi toptan harcasaydın yine de kalblerini birleştiremezdin.  Fakat Allah 
araların ı  bulup kalblerini kaynaştırdı. Çünkü O Azizdir, Hakimdir. 

Tefsiri : 

"Allah 'ın üzerin izdeki n imetini de hatırlayın.  Hani  siz düşmanlar idin iz de o 
kalplerinizi birleştirmiş, siz de onun n imetiyle kardeş olmuştunuz. " (Ali İmran, 
3/1 03) Kalplerin telif edilmesi, birbirlerine alışacak, biri diğerine meyledip onu 
sevecek hale getirilmesi demektir. Bu da kalplerin ihtiyari fiillerindendir. Şanı 
yüce Allah bunu başkasının değil , yalnızca kendisinin gerçekleştirmiş olduğunu 
haber vermektedir. 259 

64. Ey Peygamber, sana da sana uyan mü'minlere de Allah yeter. 

Tefsiri : 

Yani yalnız başına Allah hem sana, hem sana uyanlara yeter. Onunla birlikte 
ondan başkasına ihtiyacınız yoktur. Burada iki ihtimal sözkonusudur: 

1- Ayetteki "vav (mealde . . .  da)" ,  "men" edatını önce geçen mecrur kef' e 
atfedicidir. Cer eden tekrarlanmaksızın mecrur olan zamire atıf da kabul edilen 
görüşe göre caizdir. Bunun caiz oluşunun delilleri, tanıkları pek çoktur. Olmaya
cağına dair ileri sürülen iddialar ise tutarsızdır. 

2- Buradaki vav "e :  beraber" anlamında '\:/' de mahalle atıf suretiyle nasb 
konumunda olabilir . .  Çünkü ''..�..l=-�" buyruğu "sana yeter" anlamındadır. Yani 
Allah hem sana, hem de sana uyanlara yeter. Nitekim Araplar: 'rJ.> l-';jJ �: 
Sana ve Zeyd' e bir dirhem yeter" derler. Şair de şöyle demiştir: 

"Savaş başlayıp da artık asa da ortadan yarılınca 
Keskin bir Hind kılıcı sana da, Dahhak' a da yeter. " 
Bu husustaki iki takdirin daha sahih olanı budur. 

Ayet ile ilgili üçüncü bir takdir daha sözkonusudur: Buradaki "men" mübteda 
olarak ref' konumunda olur. Yani müminlerden sana uyanlara da Allah yeter. 

259 Şifôu 'l-alil, 57 
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Ayetteki dördüncü takdir: Anlam cihetinden hatalı bir takdirdir. O da "men" 
edatının Allah ' ın lafzı üzerine atıf ile ref' konumunda olmasıdır. O �akdirde mana: 
Sana Allah ve sana uyanlar yeter, şeklinde olur. 

Bu her ne kadar bazılarının kabul ettiği bir görüş ise de katıksız bir hata olup, 
ayet-i kerimenin bu şekilde anlaşılması caiz değildir . .  Çünkü kafi gelmek ve yet
mek yalnızca Allah için sözkonusudur. Tıpkı tevekkül, takva ve ibadete benzer. 
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Eğer sen i  aldatmak isterlerse muhakkak Allah 
sana yeter. O seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir. " (el-Enfal, 8/62) 

Böylelikle şanı yüce Allah yeterli olmak, yetmek ile destek vermek arasında 
fark gözetmekte ve yeterli olmayı sadece kendisine tahsis ederken, ona yardımcı 
olmayı hem kendisini, hem de kulların yapacağı bir iş olarak tespit etmiştir. 

Şanı yüce Allah yalnızca kendisini yeterli olmakla, kendilerine yetmekle ni
telendiren tevhid ve tevekkül sahibi kullarından övgüyle sözederek: "Onlar öyle 
kimselerdir ki insanlar kendilerine: (Düşmanınız olan) insanlar size karşı bir ordu 
hazırladılar. O halde onlardan korkun dedi/er de bu söz müminlerin imanların ı  
arttırdı ve:  ''Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. " (Ali İmran, 3/173)  diye 
buyurmaktadır. Onlar: Bize Allah ve Rasulü yeter demediler. 

Onların sözü bu olduğuna göre, şanı yüce Rabbimiz de bundan dolayı onları 
övdüğüne göre nasıl olur da Rasulüne: Allah ve sana tabi olanlar sana yeter, de
miş olabilir? Oysa ona tabi olanlar da yalnızca Allah' ın yeterli olacağını söylemiş, 
onu ve Rasulünü bu hususta ortak koşmamışlardır. Bu durumda kendisi nasıl 
Rasulüne yetmek hususunda onları kendisine ortak edebilir ki? Bu imkansızın 
imkanı, batılın batılıdır. Bunun bir benzeri de yüce Allah' ın şu buyruğudur: "Keş
ke onlar Allah 'ın ve Rasulünün kendilerine verdiğine razı olsalardı da bize Allah 
yeter yakında bize lütuf ve kereminden Allah da verecektir, Rasulü de. Biz ancak 
Allah 'tan umarız demiş olsalardı. " (et-Tevbe, 9/59) Burada yüce Allah ' ın verme 
fiilini hem Allah, hem de Rasulü için nasıl sözkonusu ettiği üzerinde düşünelim. 
Nitekim yüce Allah: "Rasul size ne verirse onu alın ız. " (el-Haşr, 59/7) diye bu
yurmuştur. Bununla birlikte yetmeyi, yeterli olmayı sadece kendisine ait kılmış 
ve onlar: Allah ve Rasulü bize yeter, dediler diye buyurmamıştır. Aksine bunu 
katıksız olarak kendi hakkı olarak dile getirmiştir. Nitekim yüce Allah : "Biz yal
n ızca Allah 'a rağbet edenleriz" diye buyurmuş ve: Rasulüne de rağbet edenleriz, 
dediklerini söylememiştir. Aksine rağbeti yalnız kendisine tahsis etmiştir. Nitekim 
yüce Allah bir başka yerde şöyle buyurmaktadır: "O halde boş kaldın mı hemen 
yorul ve yalnız Rabbine rağbet et. " (el-İnşirah, 9417-8) 

O halde rağbet, tevekkül, inabe (Allah'a  dönüş) ve yeterli olmak, yalnız 
Allah 'a  aittir. Nezir ve adak da ancak yüce Allah'a  yapılır. 
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Bunun bir benzeri de yüce Allah'ın: ''Allah kuluna kafi gelmez mi?"  (ez-Zümer, 
39/36) buyruğudur. Yetmek, kafi gelmenin aynısıdır. Şanı yüce Allah kendisinin 
tek başına kuluna kafi geleceğini haber vermektedir. Nasıl olur da bu kafi gelişte 
yüce Allah peygamberine tabi olanları kendisine ortak kılabilir? Böyle bir bozuk 
te'vilin batıl oluşuna dair deliller burada zikredilemeyecek kadar pek çoktur.260 
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65. Ey peygamber, mü 'minleri savaşa teşvik et. Sizden sabırlı yir
mi kişi bulunursa iki yüz (kafir} e galip gelirler. Sizden yüz kişi olursa 
kafirlerden bin kişiyi mağlup eder. Çünkü onlar anlamaz bir topluluktur. 

66. Şimdi Allah, zaafın ız olduğunu bildiğinden sizden (o ağır yükü) 
hafifletti. O halde eğer sizden sabırlı yüz kişi olursa ikiyüz kişiyi yenerler, 
eğer sizden bin kişi olursa Allah 'ın izniyle ikib ine galip gelirler. Allah 
sabredenlerle beraberdir. 

67. Yeryüzünde çokça savaşıp zaferler kazanıncaya kadar esirler( inden 
fidye) alması hiç bir peygambere yaraşmaz. Sizler geçici dünya malını arzu 
ediyorsunuz (ha!) . Halbuki Allah ahireti ister. Allah Azizdir, Hakimdir. 

68. "Eğer Allah ' ın geçmiş bir yazısı olmasaydı, aldığın ıza karşılık her
halde size büyük bir azap dokunacaktı . "  

Tefsiri : 

Selef "bu önceden geçmiş yazının" mahiyeti hakkında farklı görüşlere sa
hiptir. 

Seleften ve onlardan sonra gelenlerden müfessirlerin cumhuru şöyle demiş
tir: Ey Bedir halkı, levh-i mahfuzda ganimetlerin size helal olduğuna dair Allah' ın 
kaza ve takdiri bulunmasaydı sizi cezalandıracaktı. 

260 Zfıdu'/-Me'fıd, 1, 35 
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Başkaları da şöyle demektedir: Eğer Allah'tan delil gelmedikçe kimseyi 
azaplandırmayacağına dair geçmişte bir yazı (takdir) olmasaydı, sizi cezalandı
racaktı . 

Başkaları da şöyle demektedir: Eğer Bedir' e katılanlar istediklerini işleseler 
dahi günahlarının bağışlanacağına dair Allah'tan bir yazı (takdir) geçmemiş ol
saydı ,  şüphesiz onları azaplandıracaktı. 

Daha başkaları da şöyle demişlerdir: -Ki doğru olan da budur- Eğer bütün 
bunlara dair Allah'tan bir yazı geçmemiş olsaydı ,  aldıklarınız sebebiyle size pek 
büyük bir azap dokunacaktı. 

Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.261 

69. Artık elde ettiğin iz ganimetten helal ve hoş yeyin ve Allah'tan kor
kun. Şüphesiz ki Allah günahları bağışlayandır, çokça rahmet edendir. 

70. Ey peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: "Eğer Allah 'ın ilmine 
göre, kalblerin izde bir hayır (ve iman) varsa, O size sizden alınandan 
daha hayırlısını  verir ve sizi bağışlar. Allah günahları bağışlayandır, çok
ça rahmet edendir. " 

--------- ----
261 Şifôu '/-alil, 28 
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71 . Şayet (esirler sözlerinde durmayıp) sana hainlik etmek isterlerse, 
onlar zaten daha evvel Allah 'a hainlik etmişlerdi de O da bundan ötürü 
onlara karşı sana imkan vermişti. Allah çok iyi b ilendir, h ikmet sahibidir. 

72. İman edip h icret eden, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihôd 
edenlerle, (onları) barındırıp (düşmanlara karşı) yardım edenler (En
sar), işte onlar (mirasta) birbirlerinin velileridirler. İman edip de hicret 
etmeyenler ise, h icret edene kadar, sizin onlarla, h içbir velayetiniz yok
tur. (Buna rağmen) eğer onlar din h ususunda sizden yardım isterlerse 
size yardım etmek düşer. Ancak sizinle aralarında muahede bulunan bir 
kavme karşı değil. Allah yaptıklarınızı görendir. 

73. Kafir olanlar da birbirinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız 
yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesad olur. 

74. İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda cihôd edenlerle, 
barındırıp yardım edenler, işte gerçek mü 'min olanlar bun lardır. Onlar 
için mağfiret ve bitmez tükenmez bir rızık vardır. 

75 . Sonraları iman ve hicret edip de sizinle beraber cihôd edenle
re gelince, onlar da sizdendir. Akrabalar, Allah 'ın Kitabınca birbirlerine 
daha yakındırlar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 



TEVBE SÜRESİ 
[ 129 Ayetl 

· ı ' · ..! , �: : < � , i ı : , !ı;.� : .ilı l ı  � , - '11 : ��ı:-.ş � "\ I ı...J-' .r-' 0'° � J!. , ı...s' • _.)-' ).) - � f. 
\ ,.. ,,,. .,., \ .. - .. ... .. 3 - • LSJ 1 • : , � 1 � i - 4iı 1 . • , , • � �, �t 1 , 1 � 1 - , � i � . i . .  \ı \ J'.. .T- lS /'-"' .) - lS � ? Y""""' J fi-" . .J ı..T-'.) .. - .. ... , 

� �'-:?!. �I �t .r-5\Jı �I rY- \/-'ÔI J� :Jy)j :Uı � �l�lj �Y jr> 
., .> ... � -, ,. .. '"' ... • .:. , ... ... , • - • > " • • . t'" • , ,� · <: ı ı , I � \,; �!·\ · - 0 1 - �ı;:-ı .- . .  � . ! .- 0\j :...ı I - � < . , ı ı  '--? � J.- r--� Y""""' r-Y µ r- ? � r � .J-" JJ ....r.- r--

f ��I � pl;.� 0!.Jı �t �,.�·�1 '71� IJ_)AS &-+11 �_,-�\ 
> ; I - ; # � # .. ,,,. # .J I �  �..ı; Jl r"� rtll 1_,bl.; l.G-1 � 11?� f-IJ � f5 J !,;;·� r-ı 

� f t ��2.dı � �� \ �� 
1 .  Müşriklerden antlaşma yaptıkların ıza Allah ve RasCılü tarafından 

ilişkilain kesildiğine dair bir uyarı( dır bu) ! 

2. Yeryüzünde dört ay rahat rahat dolaşın .  Biliniz ki siz Allah 'ı aciz 
bırakamazsınız ve her halde Allah kafirleri rüsvay edendir. 

3. Ve (bu) hacc-ı ekber günü Allah ve Rasulü 'nden insanlara Allah 
ve RasCılü 'nün, müşriklerden uzak olduklarına dair bir ilandır. Eğer tev
be ederseniz o, sizin için daha hayırlıdır. Yok, eğer yüz çevirirseniz iyi 
bilin ki, siz Allah 'ı aciz bırakamazsın ız. O kafirlere can yakıcı bir azabı 
müjdele. 

4. Muahede yaptığın ız müşrikler arasından (muahededen) sonra 
size karşı bir eksiklik yapmamış, aleyhin izde kimseye yardım etmemiş 
olanlar m üstesnadır. O halde onların süreleri bitinceye kadar ahidlerini 
tamamlayın .  ŞüpheEiz Allah sakınanları sever. 
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Tefsiri : 

Şanı yüce Allah, onlar kendileriyle yapmış olduğumuz ahitleri bize karşı ek
siksiz yerine getirdikleri sürece bizim de onların ahitlerine tam anlamıyla bağlı 
kalmamızı emir buyurmaktadır. Bilindiği gibi bu fiilleri işleyen bir kimse, bizim 
kendisinden almış olduğumuz sözlerin büyük bir bölümünü eksik yapmış, yerine 
getirmemiş olur. Ahitte sözkonusu edilen şeylerin en basiti olan dinar (cizye, ha
raç ve bu gibi )  müstesna. Dolayısıyla dinarların eksik ödenmesindense bu işler 
sebebiyle ahdin bozulması daha uygundur. En büyük düşmanlığı açıkça işledik
ten sonra maddi yükümlülüğü yerine getirmemiş olmasının da önemi yoktur. 

Bunu şöylece açıklayabiliriz: D inarı (cizye ve haracı) Müslümanların ondan 
almalarının sebebi, paraya olan ihtiyaçları değildir. Allah onlara dünyayı fet
hetmeyi nasip etmiş bulunuyor. Bunun onlardan alınmasının sebebi, onun zelil 
kılınması ve küçülünceye kadar da kahredilmesidir. Eğer bunu vermek isteme
yecek olursa küçülmüş olmaz, dolayısıyla öldürülmeyi hak eder. Eğer küçüklükle 
bağdaşmayan ve maddi yükümlülüğü vermemekten daha büyük olan bir kusur 
işleyecek olursa bundan dolayı öldürülmeyi hak etmesi daha uygundur. Bu da 
"makatı"e çok yakın şeylerdendir.262• Çünkü ahid ayetin delalet ettiği gibi zillet ile 
bağdaşmamaktadır. Bu da açıkça bilinen bir husustur. Şüphesiz daha zelil olan 
kimsenin kendisine kötülük yapmak isteyen kimseye karşı kendisini koruyacak 
bir gücü olmaz. Dolayısıyla böyle bir kimsenin Müslümanlar tarafından kendisine 
verilmiş bir ahdi var ise onların da o kimseye yardım etmeleri ve onu savunma
ları gerekir. Bu durumda kişi en zelil olmaz. Böylelikle Allah'a ve Rasulüne karşı 
savaş açan bir kimsenin kendisini koruyacak bir ahdinin olmayacağı sabit olur. 263 
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262 Alıkômu elı/i 'z-zimme adlı eserin muhakkiki şunları söylemektedir: Asıl nüshada bu şekil
dedir. Muhtemelen bu "el-maktu'u bih" yani kafi olarak bilinen hususlar şeklinde olmalıdır. 
Sözü geçen ibarelerin kaynağı: Alıkômu elı / i 'z-zimme. ll, 829-830 

263 Ahkômu ehli'z .. zimrne, il. 825-826 
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5 .  O haram aylar çıkınca artık o müşrikleri nerede buiursanız öl

dürün, onları yakalayın, onları alıkoyun, onların bütün geçit yerlerin i  
tutun. Eğer tevbe edip namaz kılar ve zekat verirlerse, yollarını serbest 
bırakın. Gerçekten Allah mağfiret ve rahmet edicidir. 

6. Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver. Ta ki 
Allah 'ın kelamını dinlesin. Sonra onu emin olacağı yere kadar ulaştır. 
Bu, onların bilmeyen bir kavim olduklarından dolayı böyledir. 

7. Mescid-i Haram 'ın yanında ahidleştiklerin iz dışında, müşriklerin 
Allah katında ve Rasulü yanında nasıl bir ahdi olabilir? O halde onlar 
size karşı (ahidlerinde) doğru davrandıkları sürece siz de onlara doğru
lukla davranın .  Şüphesiz ki Allah sakınanları sever. 

8. (Müşriklerin) nasıl (bir ahdi) olabilir ki? Size karşı üstünlük sağ
larlarsa, hakkın ızda h içbir yemin ve hiçbir ahid gözetmezler. Dilleriyle 
sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Kalbleri ise isteksizdir. Onların çoğu fasık 
kimselerdir. 

9. Onlar Allah 'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında sattılar ve O'nun 
yolundan alıkoydular. Yapageldikleri gerçekten ne kötüdür! 

1 O. Onlar hiç bir mü 'min hakkında hiç bir yemin ve hiç bir ahid gö
zetmezler. İşte onlar haddi aşan ların ta kendileridir. 

1 1 .  Eğer tevbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse artık dinde kardeş
lerin izdir. Biz bilen bir kavme ayetleri böyle uzun uzadıya açıklarız. 

12. Eğer ahidlerinden sonra (tekrar) yeminlerini  bozarlar da dininize 
dil uzatırlarsa, küfrün önderlerini hemen öldürün .  Çünkü onların ye
minleri yoktur. Olur ki vazgeçerler. 
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1 3. Yemin lerini bozan, o Peygamberi (Mekke 'den) sürüp çıkarma
ya kalkışan ve bununla beraber ilk olarak sizinle kendileri (savaşmaya) 
başlayan bir kavim ile savaşmaz mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? 
Eğer m ü 'min kimseler iseniz, asıl korkmanız gereken Allah'dır. 

1 4. Onlarla savaşın ki, Allah ellerinizle onları azablandırsın. Onları 
rezil etsin, size onlara karşı zafer versin ve (bununla) mü 'min bir toplu
luğun gönüllerine şifa versin; 

1 5. Kalblerindeki gazabı gidersin. Allah dilediğine tevbe nasib eder. 
Allah hakkıyla bilendir, Hakimdir. 

Tefsiri : 

Yüce Allah onlara düşmanları ile savaşmalarını emir buyurmakta ve bunun 
altı tane yararının olduğunu onlara bildirmektedir: Kin ve öfke kalbe acı verir. 
Onun devası ise kinin şifaya kavuşmasıdır. Eğer onu hak olan ile şifaya kavuştu
rursa şifa bulur, zulüm ile şifaya kavuşturursa bu da onu şifaya kavuşturacağını 
zanneden cihetin onun hastalığını arttırması anlamına gelir. Bu da aşk hastalı
ğını maşuku ile zina etmek suretiyle şifaya kavuşturmaya kalkışanın durumuna 
benzer. Böyle bir şey onun hastalığını arttırır ve aşk hastalığından daha ağır bir 
takım hastalıklara düçar olmasına sebep olur. İleride yüce Allah' ın izniyle gele
ceği gibi .264 
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1 6. Yoksa siz Allah içinizden cihôd edenleri, Allah'tan, RasCılü 'nden 
ve mü 'minlerden başkasını dost ve sırdaş edinmeyenleri ayırd etmeksizin 
bırakı/rveri/eceğin izi mi sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

Tefsiri : 

"Sırdaş (velice) "  muayyen bir kimseyi Allah' ın ve RasCılünün kelamını ve 
ümmetin sair ilim adamlarının sözlerini kendisi ile ölçüp değerlendireceği bir kişi 
edinmek demektir. Kur'an\ sünneti vesair ilim adamlarının sözlerini o kimse
nin sözü ile ölçer. Onun sözüne muhalif olanı reddeder, uygun düşeni de kabul 
eder.265 

264 İğôsetu '/-lehfô.n, I ,  19. "Velice: Strdaş demektir." (Esô.su '/-Belô.ğa, 508) ;  "Kişinin yakmlann
dan olmamakla b irlikte insanın güven duyduğu herkestir." (Rağtb el-İsfahani, el- Müfredat, 
533) 

265 es-Savôiku'l-mürse/e, !\/, 1525 
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Muayyen bir kimseyi ve onun sözlerini Allah Rasülünün sözlerine ve üm
metin diğer alimlerinin sözlerine tercih edeceği bir adam tespit etmekten daha 
büyük bir sırdaşlık sözkonusu değildir. Böyle bir kimse bu kişinin söylediklerini 
bütün bunların önüne geçirir. Allah' ın kitabını, Rasulünün sünnetini, ümmetin 
icmaını onun sözlerine arzeder. Bunlardan o kimsenin sözlerine uygun düşenleri, 
sözlerine uygunlukları dolayısıyla kabul eder, muhalif olanları da inceden inceye 
reddetmeye kalkışır, bunun için çeşitli hile ve yollara başvurur. Eğer velice (sırdaş 
edinmek) bu değil ise onun ne olduğunu bilemiyoruz.266 
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1 7. Müşriklerin, kendi küfürlerine kendileri şahid iken Allah 'ın mes
cidlerin i  imar etme hakları yoktur. Onların (hayır namına) bütün yaptık
ları boşa gitmiştir ve onlar ebediyyen ateşte kalacaklardır. 

1 8. Allah 'ın mescidlerin i  ancak Allah 'a ve ahiret gün üne iman eden, 
namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkma
yan kimseler imar eder. işte bunların doğru yola ermişlerden olmaları 
umulur. 

1 9. Siz hacılara su vermeyi ve Mescid- i Haram 'ın tamirini, Allah ' a 
ve ahiret gün üne inanan, Allah yolunda cihôd eden(in ameli) ile bir mi 
tuttunuz? Bunlar Allah nezdinde bir  olamazlar. Allah zulmedenler top
luluğunu hidayete erdirmez. 

20. iman edip de hicret edenlerin, Allah yolunda malları ve canlarıyla 
c:hôd edenlerin Allah katında dereceleri pek büyüktür. işte umdukların ı  
e 'ele ,�den/er de onların ta kendileridir. 

26f le r; ı - ıı un.kkı " in.  l l .  1 7 9  
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21 . Rabbleri onları katından bir rahmet, hoşnutluk, içlerinde tüken
mez ve kalıcı nimetler bulunan kendilerine ait Cennetleri ile müjdeler. 

22. Onlar orada ebediyyen kalıcıdırlar. Muhakkak ki Allah katında 
büyük bir mükafat vardır. 

Tefsiri : 
Yüce Allah Mescid-i Haram' ı  itikaf etmek, tavaf etmek ve namaz kılmak 

suretiyle imar eden kimseler -ki Kur'an-ı Kerim'de sözü geçen mescidlerinin imar 
edicileri de bunlardır- ile hacılara su verenlerin eşit olmayacaklarını , bunların Allah 
yolunda cihad edenlerle bir olmayacaklarını belirtmekte , mümin ve mücahidlerin 
onun nezdinde daha büyük bir dereceye sahip olduklarını, asıl kurtuluşa erenlerin 
de onlar olduklarını , rahmet, Allah ' ın rızası ve Cennet ile müjdeleneceklerin de 
onlar olduklarını belirtmektedir. Böylelikle cihad edenler ile Mescid-i Haram' ı  imar 
eden kimselerin -çeşitli ibadetler ile birlikte onu imar edenlere övgülerde bulun
muş olmasına rağmen- bir olmayacağını da: ''Allah 'ın  mescidlerini ancak Allah 'a 
ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah 'tan 
başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte bunlar doğru yola ermişlerden 
olmaları umulur. " ( et-Tevbe, 9/18) buyruğu ile dile getirmektedir. 

İşte mescidleri imar edenler bunlardır. Bununla birlikte cihad ehli olan kim
seler Allah nezdinde onlardan daha üstün bir derecededirler. 267 
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23. Ey iman edenler, eğer küfrü imandan sevimli bulurlarsa, babala

rın ızı ve kardeşlerinizi veli edinmeyin. İçin iz& n kim onları veli edinirse; 
onlar zalimlerin ta kendi/eridirler. 

24. De ki: "Eğer babaların ız, oğulların ız, kardeşlerin iz, eşlerin iz, aşi
retiniz (soy ve sopunuz), elinize geçirdiğiniz mallar, durgunluğa uğrama
sından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size Allah'tan, 
Rasulü 'nden ve O'nun yolundaki cihaddan daha sevimli ise, o halde 
Allah 'ın emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah fasıklar topluluğunu 
hidôyete erdirmez. " 

267 Tariku'/-hicreteyn .  332-333 
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Tefsiri : 

Bu iki ayette bunların mallardan önce sözkonusu edilmesinin sebebi göz ka
maştırıcı bir hikmettir. O da şudur: Berae (Tevbe süresi) , sözü geçen bu hususla
rın Allah yolunda cihaddan daha çok sevilmesine karşılık bir tehdit ihtiva etmek
tedir. Bilindiği gibi Mücahid'in hanımından, anne babasından, kardeşlerinden, 
aşiretinden ayrılacağını düşünmesinin kendisini cihada çıkmaktan alıkoyması, 
malından ayrılacağının engel oluşundan daha ileridir . .  Çünkü o bununla beraber 
bir de öldürüleceğini ve ebediyyen onlardan ayrılacağını düşündüğü takdirde, 
bu cihada çıkmaktan nefsi kat kat fazlasıyla nefret eder. Böyle bir düşünce ha
linde malından ayrılacağı hatırına bile gelmez. Hatta sevdiklerinden ayrılması, 
malından ayrılığını hatırına bile getirmez. 

Bundan dolayı bu tür varlıkların öne geçirilmesi malın önce sözkonusu edil
mesinden daha uygundur. Öne alınanların öne alışında, geriye kalan lafızların 
sonradan zikredilişinde bu harikulade sıralama üzerinde de düşünüldüğü takdir
de bu sözün ne kadar azametli ve üstün olduğunu da ortaya koyar. Önce kulun 
asıllarını sözkonusu ederek başladı. Bunlar ise tabiat, şeref ve mertebe itibariyle 
ondan önce gelen atalarıdır. Bunların varlığı kendi atalarının kavimleri için bir 
övünç meselesi idi. Onları koruyup himaye etmek, bizzat kendi canlarını ve mal
larını koruyup h imaye etmekten daha ileri idi. Kendi öz oğullarından bile daha 
ileri idi. Bundan dolayı atalarını savunmaları, onlar adına mücadele vermeleri 
kendilerinin öldürülmeye, çoluk çocukların esir alınmasına katlanmaya kadar 
itti. Halbuki atalarının kafir olduklarına, eksikliklerine dair bir şahitlik de etmez
ler, dinlerinden de yüz çevirmezlerdi . .  Çünkü bu onları küçük görmek anlr.mına 
gelirdi. 

Daha sonra yüce Allah onların fürCı'unu sözkonusu etmektedir. Bunlar da 
evlatlarıdır . . Çünkü onların evlatları mertebe itibariyle onlardan sonra gelirler. 
Akrabaları arasında en yakınları da onlardır. Kalpleriyle en çok onlara bağlıdırlar, 
kardeşlerine ve aşiretlerine göre ciğerpareleri onlardır. Bundan sonra kardeşleri 
sözkonusu etmektedir. Buradaki kardeşler ise Kelale ve nesebin kıyısında köşe
sinde kalanlardır. O halde önce asılları, sonra dalları , üçüncü olarak benzerleri, 
dördüncü olarak eşleri sözkonusu etmektedir. . Çünkü zevce kişinin yanındaki 
bir yabancıdır. Onun yerine başkasını alması mümkündür. Zevce şehvet arzu
su dolayısıyla istenir. Baba, evlat ve kardeş gibi yakın akrabaların yerine kimse 
geçemez. Bunlar ise destek ve savunmak gücünü arttırmak için istenir. Bu da 
mücerred şehvetin önünde olan bir şeydir. 

Beşinci olarak da yakın akrabaları sözkonusu etti. Bu yakın akrabalar da 
aşiretten ve amca çocuklarından ibarettir. Onların aşiretleri çoğunlukla amca ço
cukları kabul edilirdi. Yabancı iseler daha sonra bırakılmaları ise daha uygundur. 
İşte akrabalardan sonra altıncı olarak malları sözkonusu etmektedir. Ayrıca mal
ları kazanılan şey olarak nitelendirmiştir . .  Çünkü kalpler kazanılan mala daha 

1 
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bir meyil gösterir, malı daha çok sever ve onun değerini daha iyi bilir . .  Çünkü 
o malın kazanılması için yorgunluk ve meşakkat çekilmiştir. Miras, hibe , vasiyet 
gibi çalışmadan elde edilen maldan bu bakımdan farklıdır. Bu sebeple insanın 
birincisine gösterdiği dikkat ve koruması, onu gözetmesi ve kalmasını istemesi, 
ikincisinden daha büyüktür. Fiilen görülen de bunun bir tanığıdır, bu da delil 
olarak yeterlidir. 

Yedinci olarak da kurtuluşu sözetmektedir . .  Çünkü kulun mala olan sevgisi 
vasıtasıyla elde ettiği, ticarete sevgisinden daha büyüktür . .  Çünkü ona göre tica
ret kazanılan mala götüren bir yoldur. Bu sebeple malın ticaretten önce sözkonu
su edilmesi , amaçların vesilelerine öncelenmesi kabilindendir. 

Daha sonra yüce Allah ticareti kesada uğramasından korkulan olarak nite
lendirmektedir. Bu ise ticaretin şerefine ve önemine delildir. Ticaretin, kesada 
uğramaktan insanı korkuya düşürecek kadar değerli olduğunu göstermektedir. 

Daha sonra sekizinci olarak vatanı sözkonusu etmektedir ki bu da merte
belerin sonuncusudur . .  Çünkü kalbin vatana bağlılık duyması daha önce sözü 
geçenlere bağlılığından daha aşağı derecededir . .  Çünkü vatan diye kabul edilen 
yerler birbirine benzer. Bazen ikinci vatan her yönüyle birinci vatanın yerini tuta
bilir, ondan hayırlı da olabilir ve onun yerini bir kısmı dahi tutabilir. 

Atalar, evlatlar, akrabalar ve aşiretlere gelince, başkaları bunların yerini tut
maz. Kalp her ne kadar ilk vatanına özlem duysa dahi atalarına, evlatlarına, 
eşlerine özlem duyması , mertebelerin sonuncusu olan vatan sevgisinden daha 
büyüktür. Vakıada fiilen görülen budur. Ancak uzak olanı yakına tercih etmesini 
gerektiren arızi bir sebebin bulunması hali müstesnadır. Böyle bir durum ise külli 
değil, cüz'idir. O halde bu ileri sürülerek çelişki bulunduğu söylenemez. Arızi se
beplerin olmaması halinde ise uygun sıralama ve vakıada görülen budur.268 

268 Bedôiu'l-fevôid. ! ,  75-76 
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25. Anda/sun ki Allah birçok yerde ve Huneyn (Gazvesi) gününde 

size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz sizi böbürlendirmişti de bunun 
size hiçbir faydası olmamıştı. Yeryüzü genişliğine rağmen, başınıza dar 
gelmişti. Nihayet arkanızı çevirip gitmiştiniz. 

26. (Bu dağınıklıktan) sonra Allah; RasCılü 'ne ve m ü 'minlere sekine
tini (rahmetini} indirmiş; görmediğiniz ordular da indirm iş ve kafirleri 
azablandırmıştı. Kafirlerin cezası işte budur. 

27. Sonra Allah, bunun ardından dilediğinin tevbesini kabul eder. 
Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir. 

28. Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yılla
rından sonra artık onlar Mescid-i Haram 'a yaklaşmasınlar. Eğer fakirlik
ten korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfundan zenginleştirir. 
Şüphesiz Allah herşeyi bilendir, tam hüküm ve hikmet sah ibidir. 

29. Kendilerine kitap verilmiş olanlardan Allah 'a ve ahiret gününe 
iman etmeyen, Allah 'ın ve RasCılü 'nün haram kıldığını haram saymayan 
ve hak dinini din olarak kabul etmeyenlerle kendi elleriyle küçülmüşler 
olarak cizye verinceye kadar savaşınız. 

Tefsiri :  

Cizye, zelil ve küçük düşürmek üzere kafirlere kişi başına konulmuş olan 
haraç (vergi) demektir. 

Yani onlar kendi şahısları adına haraç (vergi) verinceye kadar (savaşınız) . 
Bu kelimenin hangi kökten türediği hususunda görüş ayrılığı vardır. Kadı Ebu 
Ya' la el-Ahkamu's-Sultaniyye adlı eserinde şöyle demektedir:269 Bu isim ceza 
(karşılık)dan türetilmiştir ve onların küçük düşürülmesi için küfürlerine karşılık bir 
ceza olarak alındığından ötürü bu isim verilmiştir. Yahutta bizim bunu onlardan 
yumuşak bir şekilde alıp onlara eman verişimizin bir cezası (karşılığı) olduğu 
içindir. 

el-Muğni adlı eserin müellifi der ki : Bu kelime alacağını ödedi, anlamı ile 
"cezahum"den türetilmiştir. . Çünkü yüce Allah : "Hiçbir nefsin bir başka nefis 
yerine ceza vermesinin sözkonusu olmayacağı . . .  " (el-Bakara, 2/48) diye buyur
maktadır. Bu durumda cizye, fidye gibidir. Hocamız (İbn Teymiye) der ki: Birincisi 

269 Kadı Ebu Ya'la, el-Ahkômu's-Sultaniyye, s. 153 
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daha sahihtir. Bu da cizyenin bir ceza mı  yoksa bir ücret mi olduğu ile alakalıdır. 
Yüce Allah'ın "kendi elleriyle" buyruğu burada hal olarak nasb konumundadır. 
Zelil ve kahredilmişler olarak onu ödeyinceye kadar, demektir. Ayet-i kerime ile 
ilgili sahih görüş budur. 

Bir diğer kesim de "kendi elleriyle" ifadesi, vadeli değil , peşin olarak ödeme
leri demektir, diye açıklamıştır. 

Bir diğer kesim de şöyle demektedir: Cizye, ödeyenin eliyle doğrudan onu 
tahsil edenin eline verilmesi demektir. Bunun için cizyeyi ödeyecek kişi, onu baş
kasıyla göndermemeli, ödemek üzere başkasını vekil tayin etmemelidir. 

Bir başka kesim de şöyle demektedir: Bunun anlamı şudur: Siz onların le
hine kabulde bulunmak suretiyle onlara lütufta bulunmuş oluyorsunuz. Onların 
verdiklerini kabul ettiğiniz için de onlara iyilik yapıyorsunuz. 

Ancak sahih olan birinci görüştür. Bunların dışında herkesin benimsediği 
kanaat de budur. Alabildiğine uzak ve Allah'ın muradını isabet ettiremeyenlerin 
görüşü ise buyruk, cizyenin onların ellerinden geldiği takdirde yani ödeme güç
leri bulunduğu takdirde alınmasıdır. Dolayısıyla onu ödemekten aciz olanlardan 
alınmaz, diyenlerin görüşüdür. Bu görüş, Allah' ın muradını isabet ettirmekten en 
uzak düşmüş görüştür. 

Bu hüküm doğrudur. Ancak ayeti bu şekilde yorumlamak batıldır. Ashab-ı 
Kiram'dan, tabiinden,  ümmetin selefinden hiç kimse bu şekilde tefsir etmiş de
ğildir. Bu görüş müteahhirlerden birisinin görüşlerindendir. 

Yüce Allah' ın : "Küçülmüşler olarak" ifadesi de ikinci haldir. Birincisi Müs
lümanların onlardan cizyeyi alış halleridir, bu cizyeyi (gerektiğinde) kahrederek 
(zorlayarak) ve elleri ile alacaklardır. İkincisi ise cizyeyi ödeyenin halini açıkla
maktadır. O da cizyeyi küçülmüş ve zelil olarak ödemesi şeklindedır. 

Cizyeyi eda ederken küçülme hallerinin tefsiri hususunda farklı görüşler 
vardır.270 İkrime : Alan kişi oturmuş, ödeyenin de ayakta olduğu halde ödemesi 
suretiyle olur derken ,  bir başka kesim: Cizyeyi ödeyecek olanın bizzat binekli de
ğil de yürüyerek gelmesi, cizyeyi getirdiği vakit uzunca bekletilmesi, kendisinden 
cizyenin alınacağı yere şiddetle çekilmesi suretiyle olur. Sonra da onun eli çekilir 
ve küçük düşürülür, demiştir. 

Ancak bütün bunların hiçbir delili yoktur. Ayetin muktezası da değildir. 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem - ' den olsun, ashab-ı kiram' dan olsun bunu yap
tıkları da nakledilmiş değildir. 

270 Bk. Taberi, X, 109 
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Ayet-i kerime ile ilgili olarak doğru olan görüş şu ki: Küçüklük, onların İslam 
dininin hükümlerinin kendilerine uygulanmasını kabul etmesi ve cizyeyi ver
meleridir. Bunu kabul edip, buna riayet etmek küçülmenin ta kendisidir. İmam 
Ahmed b. Hanbel' in kendisinden yaptığı bir rivayette şöyle demektedir: Yüce 
Allah' ın :  "Küçülmüşler olarak" diye ifade ettiği küçülmüşlüğü yerine getirmeye
cek olurlarsa, (geçmişte) ellerinden sürükleniyor ve boyunlarına mühür vurulu
yordu, demiştir. Bu da şunu göstermektedir: Eğer zımmi olan bir kimse ödemek
le yükümlü olduğu ödemeyi yapar ve küçülmeye bağlı kalırsa, ayrıca elinden 
sürüklenip vurulmaya da ihtiyaç kalmaz. 

Mehna b. Yahya yoluyla gelen rivayette de : Cizye ödemekte yorulmalarını 
sağlamak müstehaptır, dediği rivayet edilmiştir. 

Kadı (Ebu Ya'la) dedi ki: Ne onlara işkence yapılacağını, ne de takatlerinden 
fazlası ile mükellef tutulacaklarını kastetmiş değildir. Kastettiği onların hafife alın
malarından ve zelil düşürülmelerinden ibarettir. 

Derim ki: Veren el üstte, alan el de altta olduğundan ötürü imamlar cizyede 
aynı şeyin sözkonusu olmasını sağlamak üzere , cizyenin veren elin altta, alan elin 
de üstte olmasını sağlayacak şekilde alınmasını sözkonusu etmişlerdir. 

Kadı Ebu Ya' la dedi ki : Bu açıklamalar, sultanın görevlendirmelerini kabul 
eden ve Müslümanlara zulüm ve üstünlük tasladıkları açıkça ortaya çıkan, Müs
lümanlardan haksız vergiler alan bu Hıristiyanların ,  bir zimmetlerinin olmadığını 
ve kanlarının mübah olduğunu göstermektedir. . Çünkü şanı yüce Allah, onları 
cizyeyi küçülmüş ve zelil olarak vermekle nitelendirmiş bulunmaktadır. 

Kadı'nın yaptığı bu istinbat, istinbatın en sahih şekillerindendir . .  Çünkü şanı 
yüce Allah savaşın ,  küçülmüşler olarak cizyeyi verecekleri vakte kadar sürdü
rülmesini emir buyurmuştur. Hıristiyan ve cizye vermek durumunda olan daha 
başka kimselerin halleri zelil olmaya ve küçülmeye aykırı ise onların kanlarının 
ve mallarının koruma altında bulunması sözkonusu olmaz. Böylelerinin zimmeti 
yoktur. İşte bundan dolayı müminlerin emiri Ömer b. el-Hattab -radıyallahu anh
onlara küçülmelerini ve zelil düşmelerini ihtiva eden malum şartlan koşmuş27 1  ve 
bu şartların dışına herhangi bir şekilde çıktıkları takdirde artık onların ahdinin 
ve zimmetlerinin kalmayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla ayrılık çıkartan ve inatla 
karşı dikilen kimselere yapılması helal olan şeyleri onlara da yapmak, Müslü
manlara helal olur, demiştir.272 

271 Ömer b.  el-Hattab -radıyallahu anh-'ın mektubunun açıklaması için bk .  Ahkômu eh/i'z
zimme, 11, 657; İbn Kesir, Tefsir, 11, 372 

272 Ahkômu ehli 'z-zimme, 1 ,  22-25 
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30. Yahudiler: "Uzeyr Allah' ın oğludur" dediler. Hıristiyanlar da: 
"Mesih Allah 'ın oğludur" dediler. Bu, onların ağızlarında dolaşan söz
leridir ki, daha önce kafirlerin söyledikleri sözlerine benzetiyorlar. Allah 
kahretsin onları! Nasıl da döndürülüyorlar! 
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31 . Onlar Allah 'ı bırakıp Cılimlerini, rôhiplerini, Meryem oğlu Mesih 'i 
Rabbler edindiler. Hôlbuki onlar bir tek ilôha ibadet etmekten başkasıyla 
emrolunmamışlardı. Ondan başka ilôh yoktur. O, bunların ortak koştuk
ları her şeyden münezzehtir. 

32. Allah ' ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Hôlbuki Allah 
kendi nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı değildir. Kôfirler hoş 
görmese de. 

33. Dini (islôm 'ı) bütün dinlere üstün kılmak için, Rasulü 'nü hidôyetle 
ve hak din ile gönderen O' dur. Müşrikler hoş görmese de. 

34. Ey iman edenler, doğrusu haham ve rahiplerin birçoğu insan
ların mallarını batıl yollarla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın 
ve gümüşü yığıp biriktiren ve onları, Allah yolunda infôk etmeyenlere 
gelince onlara acıklı bir azabı müjdele! 

35. O gün bunlar Cehennem ateşinde kızdırılacak, o kimselerin alın
ları, böğürleri ve sITtları bunlarla dağlanacak. "işte bu, kendiniz için top
layıp sakladık/arın ız! Öyleyse sakladığın ız şeyleri(n acısın ı) tadın" denir. 

36. Gerçekten, Allah yanında gökleri ve yeri yarattığı günden beri ay
ların sayısı Allah ' ın kitabında on ikidir. Onlardan dördü haram aylardır. 
işte en doğru din budur. O halde bunlarda nefislerinize zulmetmeyiniz 
(savaşmayın ız) ; bununla beraber müşrikler sizinle nasıl topluca savaşırlar
sa siz de onlarla topluca savaşın. Bilin ki Allah sakıııanlarla beraberdir. 

37. Nesi ' ancak küfürde bir artıştır. Kôfirler onunla şaşırtılır. Onu bir 
yıl helôl, b ir yıl haram sayarlar ki Allah ' ın haram kıldığına sayıca uysun
lar da Allah 'ın haram ettiğin i helôl kılmış olsun lar. Amellerinin kötülüğü 
onlara süslen ip güzel gösterildi. Allah kôfirler topluluğunu asla h idôyete 
erdirmez. 

38. Ey iman edenler, size ne oldu ki: "Allah yolunda topluca savaşa 
çıkın, " denildiği zaman ağırlaşıp yere çakıldınız? Ahirete karşılık dünya 
hayatına mı razı oldunuz? Fakat dünya hayatın ın faydası ôhirete göre 
pek azdır. 

39. Eğer topluca cihada çıkmazsanız Allah sizi can yakıcı bir azabla 
azablandırır. Yerinize başka (itaatli) b ir kavmi getirir ve siz O'na hiçbir 
zarar veremezsin iz. Allah her şeye gücü yetendir. 

40. Eğer siz ona yardım etmezseniz, Allah ona yardım etmiştir. Hani 
kôfirler onu çıkardıklarında O, (Ebu Bekir' le beraber) ikinin ikincisinden 
ibaretti. O zaman onlar mağaradaydılar. O vakit arkadaşına: "Tasalan
ma, h iç şüphe yok ki, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Allah ona (kal
bine huzur veren) sekinetini indirmiş, onu göremediğiniz ordularla des
teklemiş, kôfirlerin sözünü alçaltm ıştı. Allah ' ın kelimesi ise, O, en yüce 
olandır. Allah Azizdir, Hakimdir. 
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Tefsiri : 

Yüce Allah peygamberi hakkında da şöyle buyurmaktadır: 

"O vakit arkadaşına: Tasalanma, h iç şüphe yok ki Allah bizimle beraber
dir diyordu. "  

En sahih işaretlerden birisi de bu ayet-i kerimenin işaret ettiği husustur. O 
da şudur: Kalbiyle ve ameliyle Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ile ve onun 
getirdikleri ile arkadaşlık eden bir kimse , bedenen onunla arkadaşlık etmese bile 
şüphesiz Allah, onunla beraberdir.273 

Tesbit'i ( alıkoymaya) gelince, yüce Allah da onun hakkında şöyle buyur
maktadır: 

41 . Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak savaşa çıkın ve Allah yolunda malları
n ızla, canların ızla cihôd edin. Eğer bilirsen iz bu, sizin için çok hayırlıdır. 

42. Eğer (davet olundukları) yakın bir menfaat, orta yollu bir yol
culuk olsaydı, elbette arkandan gelirlerdi. Fakat bu kadar uzun bir me
safeyi katetmek onlara ağır geldi. "Gücümüz yetseydi her halde biz 
de sizinle beraber (cihada) çıkardık"  diye Allah 'a yemin edeceklerdir. 
Kendilerini helake sürüklüyorlar. Onların muhakkak yalancı oldukların ı  
Allah biliyor. 

273 e/-Kelô.mu ala Mes'e/eti's-Semô.', 397 
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43. Allah affetsin seni. (Özür beyan ederlerken) doğru söyleyenler 
sana belli oluncaya ve sen yalancıları b ilinceye kadar (beklemeden) ni
çin onlara izin verdin ?  

44 .  Allah 'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla 
cihdd etme(me) konusunda senden izin istemezler. Allah takva sahiple
rini çok iyi b ilendir. 

45. Ancak Allah 'a ve ahiret gününe iman etmeyen, kalbleri şüpheye 
düşüp de kendileri şüphelerinin içinde bocalayıp duran kimseler senden 
izin isterler. 

46. Eğer onlar çıkmak isteselerdi elbet bunun için bir hazırlık ya
parlardı. Fakat Allah onların (mücôhidlerle birlikte savaşa) çıkmalarını 
çirkin gördü de kendilerini alıkoydu ve (onlara): "Oturanlarla beraber 
oturun" denildi. 

Tefsiri : 

Tesbit: İnsanı yapmakta olduğu bir işten geri çevirmek demektir. İbn Abbas 
der ki :274 Bununla onları savaşa çıkmaktan alıkoymasını ve tembellik etmelerini 
kastetmektedir. 

Bir başka rivayette de: Onları alıkoymasıdır, diye açıklamıştır. 

Mukatil dedi ki: Yüce Allah onların kalplerine oturanlarla beraber oturun,  
diye telkinde bulundu. Şanı yüce Allah da daha sonra ve daha önceki tesbit ile 
yardımsız bırakmasındaki h ikmetini beyan etmiş ve şöyle buyurmuştur: 

Ancak Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, kalbleri şüpheye düşüp de 
kendileri şüphelerinin içinde bocalayıp duran kimseler senden izin isterler. Eğer 
onlar çıkmak isteselerdi elbet bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onla
rın (mücahidlerle birlikte savaşa) çıkmalarını çirkin gördü de kendilerini alıkoydu 
ve (onlara) : "Oturanlarla beraber oturun" denildi .  

Onlar kendisine ve ona kavuşmaya iman etmeyip, şüpheyi gerektirmeyen 
şeyler hakkında şüphe edip, Allah 'a  itaat uğrunda savaşa çıkmak isteyip, savaş 
için de hazırlık yapmayınca, bunun için gerekli hazırlıklara baş vurmayınca, yüce 
Allah da bu sebepler dolayısıyla onların savaşa çıkmalarını hoş görmemiştir . .  
Çünkü Allah ' ın ve Rasulünün hükümlerine ya da Allah' ın kitabına aldırmayan 
bir kimse, onun yarattıkları arasında en sevdiği ve kendisi için en değerli kimse 
vasıtası ile iletmiş olduğu hediyesini kabul etmeyen, bu nimetin değerini bilme
yip ona şükretmeyen, şükredecek yerde aksine küfür ve nankörlük eden bir kim
senin itaati ve Allah' ın Rasulü ile birlikte çıkması, yüce Allah'ın hoşlanmadığı bir 
iştir. Bu sebepten dolayı yüce Allah, böylesini savaşa çıkmaktan alıkoymuştur. 
Böylelikle Allah' ın hoşlanmadığı, onun savaşa çıkma halinin de meydana gel-

274 Bk. Taberi, Tefsir, X, 144 
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mesi önlenmiş olmaktadır. Böyle birisinin de kalbine bunu oturanlarla beraber 
oturması, gerekeni yapması için bir kader ve bir oluş olarak telkin etmiştir. 

Daha sonra yüce Allah, bu gibi kimselerin müminlerle beraber çıkmalarının 
engellenmesi hususunda müminler ile ilgili olan hikmetini haber vermek üzere : 

47. "Eğer onlar sizinle birlikte çıksalardı, sizde şer ve fesadı arttır
maktan başka bir şey yapmazlar, aranıza fitne sokmak kastıyla muhak
kak koşarlardı . " diye buyurmaktadır. 

Tefsiri : 

(Şer ve fesad diye meali verilen) el-Habal: Fesad, çalkantı, ızdırap demektir. 
Eğer müminler ile birlikte çıkmış olsalardı onların işlerini bozarlardı .  Aralarında 
da çalkantı ve görüş ayrılıklarına sebep olurlardı .  

İbn Abbas der ki : Sizin ancak acizliğinizi ve korkaklığınızı arttırırlardı .  Yani 
düşmanın halini tazim ederek müminlerin kalplerinde onların heybeti arttırılarak 
düşman ile karşılaşmaktan onları korkutuyorlardı .  

Daha sonra yüce Allah : ''Aranızda koşarlardı " diye buyurmaktadır ki aranıza 
tefrika sokmak ve aranızı bozmak için aranıza girmekte ellerini çabuk tutarlardı ,  
demektir. İbn Abbas dedi ki :  Kahramanlığınızı zayıflatırlar demek istemektedir. 
Bununla da sözbirliklerini dağıtmak için aralarında tefrika çıkaracaklarını kastet
mektedir. Bunun sonucunda ise düşmanla karşılaşmaktan korkuya kapılırlardı .  

el-Hasen dedi ki: İkili ilişkileri bozmak için aranızda laf götürüp getirmek 
hususunda hızlıca koşar, hareket ederlerdi. 

el-Kelbi dedi ki: Aranızda sizin kusurlarınızı ortaya çıkarmak amacıyla yürür-
ler demektir. Şair Lebid der ki: 

"Bir kusuru ortaya koymak için hızlıca yol aldığımızı gördü. 
Yiyecek ve içecek i le de gittiğimizi ." 
Ömer b .  Ebi Rabia'nın şu beyiti de bu anlamdadır: 
"O kadınlar beni gördüklerinde tanımaya gönül bağlayarak, 
Bu, bineği bitkin düşene kadar hızlıca giden ve haddi aşmış bir kişidir, de

diler. " 
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"Aranızda fitne sokmak kastıyla muhakkak koşarlardı. Hem aranızda onlara 
kulak verecekler de vardır. " Katade dedi ki: Aranızda onların sözlerini dinleyip, 
onlara itaat edecekler vardır. 

İbn İshak dedi ki : Aranızda onları seven ve yapmaya davet ettikleri hususlar
da - bunları aralarında şerefli kimseler olarak kabul ettiklerinden ötürü- onlara 
itaat edecek kimseler vardır. 

Bu açıklamaya göre buyruğun anlamı şu olur: Eğer bu münafıklar onlarla 
beraber gelecek olsaydı, aranızda sözlerini dinleyip itaat edecek kimseler vardır. 
O takdirde münafıklar,bunların hallerini size karşı ifsad ederlerdi .  

Derim ki: "Kulak verecekler" sözü kendilerine yapılan çağrıyı kabul edecek
ler, anlamını da ihtiva eder. 

Mücahid, İbn Zeyd ve el-Kelbi de şöyle demektedir: Yani aranızda onlara 
meyilli olanlar ve onlar adına sizlerin sözlerinizi dinleyen kimseler vardır. Yani 
casuslar vardır. Ancak doğru görüş birincisidir. Nitekim yüce Allah ' ın :  "Onlar ya
lana kulak veren kimselerdir. " (el-Maide , 5/41 )  Yani onu kabul eden kimselerdir 
buyruğu da böyledir. 

Müminler arasında münafıklara casusluk eden kimseler yoktu . .  Çünkü mü
nafıklar müminler ile karışık vaziyette idi. Onlarla birlikte konaklar, onlarla be
raber yola koyulur, onlarla beraber namaz kılar, oturup kalkarlardı. Müminlerin 
haberlerini kendilerine aktarmak üzere casuslar göndererek ayrı bir kenara çe
kilmiş değillerdi . .  Çünkü casus gönderme işini ancak b ir kesimden ayrı bir tarafa 
çekilip, onlarla iç içe bulunmayan ve aralarında kendileri için casuslar, gözcüler 
görevlendirmiş kimseler yaparlar. O halde doğru görüş, Katade ve İbn İshak' ın 
görüşüdür. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 

Eğer: Onların Allah'a itaat için yola çıkmaları Allah'a  bir itaat demektir. Allah 
bunu nasıl olur hoş karşılamaz? Şanı yüce Allah kendisine itaati eğer hoş karşı
lamıyorsa, o halde kaçınılmaz olarak bunun zıttını sever . .  Çünkü iki zıt şeyden 
birisinden hoşlanmamak diğer zıttı sevmeyi gerektirir. O halde onların oturmaları 
Allah ' ın sevdiği bir iş olurdu. Peki bunun için onları nasıl cezalandıracaktır? diye 
sorulursa; 

Şöyle cevap verilir: Bu, önemli bir sorudur. Bu hususta sorulabilecek en 
büyük sorulardan birisidir. Bu soruya da her bir taife kendi benimsediği esaslara 
göre cevap verir. 

Cebriyeciler buna şöyle cevap verirler: Yüce Allah' ın fiilleri için hikmetler ve 
maslahatlar illet olarak gösterilmez. Mümkün olan her şey onun için caizdir. SP
vip razı olduğu şeyleri işledikleri için de, buğz ve gazap ettiği şeyleri terk ettikleri 
için de onları azaplandırması caizdir. Hepsi de onun için aynı şeydir. 
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Bu fırka, hikmet ve ta' lil kapısını kendi yüzüne kapatmış bulunmaktadır. 

Kaderiyeciler de buna kendi esaslarına göre cevap vererek şöyle derler: Şanı 
yüce Allah gerçekte onları alıkoymuş ve engellemiş değildir. Aksine onlar kendi 
kendilerini engellemiş ve savaşa çıkmaktan alıkoymuşlardır. Böylece de onun 
irade etmediği işi yapmış oldular. Onların çıkışlarında yüce Allah' ın sözünü ettiği 
kötülük olduğundan ötürü yüce Allah, Rasulü ile birlikte savaşa çıkmaktan hoş
lanmamayı nefislerine telkin etti . 

Derler ki : Şanı yüce Allah' ın bunların kalplerine savaşa çıkmaktan hoşlan
mamayı telkin etmesi, sadece meşiet çerçevesinde bir hoşlanmayıştır. Yoksa 
yüce Allah'ın onların savaşa çıkmalarından hoşlanmaması sözkonusu değildir . .  
Çünkü bunu onlara emreden kendisidir. 

Derler ki: O hoşuna gitmeyen bir şeyi onlara nasıl emredebilir? 

Allah' ın kendisine nurlu bir basiret verdiği kimse için bu iki cevabın da tutar
sızlığı, Kur'an' ın delaletinden uzaklıkları açıkça ortadadır. 

Doğru cevap şudur: Şanı yüce Allah kendisine ve emrine itaat etmek, 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-'e tabi olmak, ona ve müminlere de yardım 
etmek üzere savaşa çıkmalarını emir buyurmuştur. Onların bu işi yapmalarını 
sevmiş ve din olarak buna uymalarına da rıza göstermiştir. Diğer taraftan yüce 
Allah eğer çıkacak olurlarsa çıkışlarının bu şekilde olmayacağını da bilmiştir. Ak
sine onların çıkışlarının rasulün ve müminlerin azim ve gayretlerini kırmaya yö
nelik olacağını da bilmiştir. O halde onların bu çıkışları yüce Allah ' ın sevdiği ve 
razı olduğu şeyin hilafını da ihtiva ediyor, onun hoşlanmayıp, buğzettiği şeylerin 
meydana gelmesini de gerektiriyordu. Bu bakımdan yüce Allah, onların çıkışla
rından hoşlanmıyordu ama gerçek dostlarının çıktığı bir şekilde çıkış da sevdiği 
bir şeydi. Bununla birlikte bunların ancak onun hoşlanmadığı bu şekilde çıkaca
ğını da biliyordu. Bundan dolayı yüce Allah, onların çıkışlarından hoşlanmadı 
ve sevip hoşlandığı şekilde çıkmayı terk ettiklerinden ötürü onları cezalandırdı .  
Yoksa buğzettiği ve gazap ettiği şekilde çıkışı terk ettiklerinden dolayı değil . 

Buna göre Allah' ın hoşlanmadığı şekildeki çıkışları bir itaat değildi . Hatta 
çıkmış olsalardı bile bundan dolayı sevap alamazlar ve bu hallerinden razı ol
mazdı .  Allah' ın hoşlanmadığı bu çıkışlarının iki zıt hali vardır: 

1- Allah'ın razı olacağı ve seveceği bir çıkış şekli . Bu Allah' ın sevdiği zıt hal-
dir. 

2- Allah Rasulünden geri kalıp onunla beraber savaşa çıkmayarak oturmak. 
Bu zıt hal ise yine Allah' ın buğzedip, hoşlanmadığı bir haldir. Çıkacak olsalardı ,  
çıktıkları şekilden hoşlanmaması bu zıttan hoşlanmayışına da aykırı değildir. Bu 
durumda soruyu sorana şöyle deriz: Onların oturmaları Allah' ın buğzettiği bir 
haldir, fakat burada yine Allah' ın hoşlanmadığı iki hal sözkonusudur ve bunların 
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birisinden hoşlanmayışı, diğerinden daha fazladır. Buna sebep ise onun daha 
büyük bir kötülük olmasıdır. Oturmaları Allah'm hoşlanmadığı bir haldi. Sözünü 
ettiği şekilde çıkışları ise daha çok hoşlanmadığı bir haldi. Onlar için de yüce 
Allah' ın hoşlanmadığı iki halden birisinde olmak da kaçınılmaz bir şeydi .  Yüce 
Allah da böylelikle daha ileri derecede hoşlanmadığı hali, daha az hoşlanmadığı 
hal ile bertaraf etti . .  Çünkü onların savaşa çıkmayıp oturmalarının fesadı, onunla 
birlikte çıkışlarının fesadından daha azdı . .  Çünkü çıkmayıp oturmalarının fesadı 
onlara mahsustur. Çıkışlarının fesadı ise müminlere dönerdi .  Bu husus üzerinde 
iyice düşünmek gerekir. 

Eğer: Yüce Allah, müminlerin çıkış şekli olan sevip razı olduğu çıkış şekli 
ile çıkma muvaffakiyetini bunlara niye vermedi diye sorarsan, şu cevabı veririz: 
Buna benzer bir sorunun cevabı daha önce defalarca geçmiş bulunmaktadır. 
Şanı yüce Allah' ın hikmeti de muvaffakiyetini layık olmayan bir yere bırakmayı 
ehil olmayanlara vermeyi kabul etmez. Şanı yüce Allah hidayetini, tevfikini ,  lüt
funu nereye bırakacağını en iyi bilendir. Her yer bunlar için de elverişli değildir. 
Bir şeyi olmadık yere yerleştirmek ise onun hikmetiyle bağdaşmaz. 

Eğer: Buna göre niçin o her yeri buna elverişli kılmadı, diye sorulursa, şu 
cevap verilir: 

RubCıbiyyetinin ve mülkünün kemali, isim ve sıfatlarının yaratmakta ve em
rinde ortaya çıkması ile bu bağclaşmaz . .  Çünkü şanı yüce Allah bunu yapmış 
olsaydı, onun seveceği bir iş olurdu. O anılmayı, şükredilmeyi, itaat edilmeyi, 
tevhid edilmeyi, ibadet edilmeyi sever. Fakat bu, itaat ve iman noktasında bütün 
insanların eşit oluşlarından da�a çok sevdiği bir hususun ortadan kalkmasını 
gerektirdi .  O da yüce Allah'ın düşmanlarına karşı cihad edilmesini, onlardan in
tikam alınmasını, dostlarının değerinin, şerefinin açığa çıkarılmasını, özel olarak 
onlara lütuflarını ihsan edip, onların da ona düşmanlık edenlere düşmanlık uğ
runda canlarını feda etmelerini sevmesi, izzetinin, kudretinin, satvetinin, şiddetle 
yakalayışının ve can yakıcı azabının ortaya çıkmasını dilemesi ve mahlukatın 
ilim ve marifet bakımından en son noktada olsalar dahi hepsini sayıp dökme 
imkanını bulamayacakları, bu hikmetlerin kat kat fazlası olan hikmetler ortaya 
çıkmazdı .  Hem onların bu hikmetlerinden akıllarıyla kavrayabildikleri, kendileri 
için gizli, saklı kalana nispetle bir kuşun denizden bir defa gagasıyla aldığı suya 
benzer. 275 

Yüce Allah ' ın :  ''Aranızda onlara kulak verecekler de vardır" buyruğunda be
lirttiği gibi Müslümanlar arasında münafıklara kulak verecek yani onların söyle
diklerini kabul edip çağrılarına uyacak kimseler de vardı .  Kur'an nesli arasında 
münafıklar bulunduğuna ve yine onlar arasında münafıklara kulak verecek kim
seler olduğuna göre onlardan sonrakiler hakkında ne düşünülebilir? Yeryüzünde 

275 Şifô.u 'l-alil. 101-103 
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münafıklar hep bulunacaktır. Müminler arasında da onlara kulak verecekler bu
lunacaktır. Buna sebep ise onların gerçek durumlarını bilmeyişleri, onların sözle
rinin nereye kadar ulaştığını anlayamayışlarıdır.276 

"Eğer onlar çıkmak isteselerdi elbet bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat 
Allah onların (mücôhidlerle birlikte savaşa) çıkmaların ı  çirkin gördü de kendileri
ni alıkoydu ve (onlara) : "Oturanlarla beraber oturun" denildi. Eğer onlar sizinle 
birlikte çıksalardı sizde şer ve fesadı artırmaktan başka bir şey yapmazlar, aranıza 
fitne sokmak kasdıyla muhakkak koşarlardı. Aranızda onlara kulak verecekler de 
vardır. Allah zalimleri çok iyi bilendir. " (et-Tevbe, 46-47) . 

Şanı yüce Allah bir itaat ve Allah'a yakınlaştırıcı bir amel ve yerine getirme
lerini emrettiği bir iş olduğu halde, gaza için RasCılü -sallallahu aleyhi vesellem- ile bir
likte çıkmalarından hoşlanmadığını haber vermektedir. Onların bu çıkışlarını hoş 
görmediğinden ötürü de onların savaşa çıkmalarını engellemiş bulunmaktadır. 
Daha sonra yüce Allah, RasCılü ile birlikte çıkmaları halinde çıkışları dolayısıyla 
sözkonusu olabilecek kötülüklerin bazılarını zikrederek şöyle buyurmaktadır: 

"Eğer onlar sizinle birlikte çıksalardı, sizde şer ve fesadı arttırmaktan başka 
bir şey yapmazlar, aranıza fitne sokmak kastıyla muhakkak koşarlardı ." Fesad ve 
kötülük çıkarmaya gayret ederlerdi .  

"Aranızdan onlara kulak verecekler de vardır. " Yani söylediklerini kabul 
edecek, onların davetlerine icabet edecek kimseler de vardır. Böylelikle bunla
rın fesad ile koşuşmaları, ötekilerin de onların davetlerini kabul etmeleri sonucu 
savaşa çıkmaları maslahatından daha büyük bir şer ortaya çıkarırdı. O halde 
ilahi hikmet ve rahmet, onların savaşa çıkmalarını engellemeyi ve oturmalarını 
sağlamayı gerektirmiştir. 277 

"Onlara kulak verecekler de vardır. " Onların söylediklerini kabul edecek, 
çağrılarını benimseyecekler vardır, demektir. A.yet-i kerime ile ilgili iki görüşün 
daha sahih olanı budur. Onlar lehine casusluk yapacak kimseler vardır, diye açık
layanların görüşleri ise oldukça zayıftır . .  Çünkü şanı yüce Allah onların savaşa 
çıkmalarını engellemesindeki hikmetinin, çıkmalarının fitneyi, fesadı ve şerri ge
rektirdiğinden ötürü olduğunu haber vermiş bulunmakta, askerler arasında fitne 
çıkarmak için koşuşturacaklarını belirtmektedir. Askerler arasında da onların de
diklerini kabul edecekler, çağrılarına uyacaklar da vardı. O halde onlarla beraber 
çıkmalarını engelleyerek bunların oturmalarını sağlamak, cihada çıkanlar için bir 
lütuf ve bir rahmetti. Böylelikle aralarında bazılarının onlara kulak vererek çağrı
larını kabul etmek gibi bir zorluğa da düşmeleri önlenmiş oldu. Askerler arasında 
onların lehine casusluk yapacak kimselerin bulunmasının ise, savaşa çıkmalarının 
engellenip, savaşa çıkmaktan alıkonulmalarının hikmetiyle bir ilgisi yoktur. 

276 es-Sauôiku '/-mürsele, iV. 1404-1505 
277 Medôricu 's-sôlikin ,  i l .  202 
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Bilindiği gibi onların casusları da kendilerindendir. Şanı yüce Allah da as
kerler arasında şer ve fesadı yaygınlaştırmamalarını ve fitne çıkarmak için uğraş
mamalarını sağlamak için oturmalarını sağladığını haber vermektedir. . Çünkü 
böyle bir fitne, ancak onların oturmalarını, onların da casuslarının ve onlar için 
gözcülük yapanların çıkmamasını sağlamakla önlenebilirdi. 

Aynı şekilde casuslara gözetleyiciler (uyun) adı da verilir. Kullanımda bilinen 
budur. Bunlara kulak verenler (semma'Cın) adı verilmez. Aynı şekilde bu yüce 
Allah' ın ,  kardeşleri olan Yahudiler hakkındaki şu buyruğuna da benzemektedir: 
"Aralarında yalana kulak verenler" yani onu kabul edenler "ve haram yiyenler 
de vardır. "278 

Aynı şekilde aşk fitnesi de en büyük fitnelerdendir. Yüce Allah şöyle buyur
maktadır: 

48. Anda/sun ki onlar bundan önce de fitne aramışlar, sana karşı da 
bir takım işler çevirmişlerdi. Nihôyet hak geldi ve onlar istemedikleri 
halde Allah ' ın emri (dini) üstün geldi. 

49. Onlar (o münafıklar) dan bazı ları da: "Bana izin ver, beni fitne
ye (isyan ve m uhalefete) düşürme!" derler. Bilin ki onlar zaten fitnenin 
ortasına düşmüşlerdir. Şüphe yok ki, Cehennem, kafirleri çepeçevre 
kuşatıcıdır. 

Tefsiri: 

Bu ayet el-Ced b. Kays hakkında inmiştir.279 RasCılullah -sallallahu aleyhi vesel
lem- TebCık gazvesine çıkınca ona: Ey Ced, el-Asfar oğulları (Bizanslıların)  topra
ğına gitmeye ne dersin? Onlardan cariyeler ve hizmetçi köleler edinirsin. el-Ced : 
Seninle beraber çıkmayıp, oturmama izin ver . .  Çünkü benim kavmim, kadınlara 
oldukça düşkün birisi olduğumu bilirler. Ben onların kızlarını gördüğüm takdirde 
onlara tahammül edemeyeceğimden korkarım. 

Bunun üzerine yüce Allah bu ayet-i kerimeyi indirdi .  

278 Meddricu 's-sd/ikin, 1 , 484 
279 Bu olay 9 h.  Receb ayında meydana gelen Tebuk gazvesinde olmuştu. Bk. İbn Hişam, Siret, 

iV, 155; Taberi, Tefsir, X, 148; Beyhaki, Delailu 'n-Nubuvve, V, 213 ;  İbn Kesir, Tefsir, i l ,  387. 
Buna dair hadisleri bir arada görmek için bk. ed-Durru'/-mensCır, iV, 213 
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İbn Zeyd dedi ki : Beni yüzleri güzel olan o kadınlar yüzünden fitneye düşür
me, demek istemiştir. 

Ebu' l-Aliye de:  Beni fitneye maruz bırakma diye açıklamıştır. 

Yüce Allah' ın :  "Bilin ki onlar fitnenin ta ortasına düşmüş/erdir" buyruğu ile 
ilgili olarak Katade şöyle demektedir: Onun RasOJullah -sallallahu aleyhi vesellem
' den geri kalmakla kendisini tercih etmek suretiyle içine düştüğü fitne daha bü
yüktür. 

Kendi kanaatine göre kaçtığını söylediği fitne ,  kadınlara duyduğu sevgi, on
lara karşı duramayışıdır. Fakat içine düşmüş olduğu fitne, dünyada şirk ve küfür 
fitnesidir. Ahirette de azaptır. 280 

Zındıkın Tövbe Etmesinin Hükmü 

50. Eğer sana bir iyilik isabet ederse bu, onların hoşuna gitmez. 
Şayet sana bir m usibet erişirse: "Biz daha önce tedbirimizi almışızdır" 
derler ve sevinçle dönüp giderler. 

51 . De ki: "Allah 'ın bizim için yazdığından başkası asla bize isabet et
mez. O, bizim mevlamızdır. Onun için mü 'minler yaln ız Allah 'a güvenip 
dayanmalıdır. "  

52. De ki: "Bize iki güzel şeyin birinden başkasının gelmesini mi gö
zetir durursunuz ?  Halbuki biz Allah 'ın size kendi katından yahut bizim 
ellerimizle bir azab getireceğini bekliyoruz. Öyleyse bekleyiniz, muhak
kak biz de sizinle beraber bekleyen/eriz. " 

Tesiri: 

Ele geçirilmesinden sonra zındıkın tövbe etmesinin kanını koruma altına al
mayacağının delillerinden birisi de yüce Allah'ın şu buyruğudur: 

"De ki: Bize iki güzel şeyin birinden başkasının gelmesin i mi gözetir durur
sunuz. Halbuki biz Allah ' ın size kendi katından yahut bizim ellerimizle bir azap 
getireceğini bekliyoruz. " 

280 İğô.setu 'l-lehfô.n, il, 1 58 ve 159 
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Selef bu ayet-i kerime hakkında şunları söylemiştir:281 "Yahut bizim ellerimiz
le" buyruğundan kasıt, kalplerinizdekini açığa vurduğunuz takdirde öldürülmeniz 
suretiyle demektir. Hüküm dedikleri gibidir. Çünkü içlerinde gizledikleri küfre kar
şılık müminlerin elleriyle onlara yapılacak azap ancak öldürülmek sGretiyle orta
ya çıkar. Eğer zındıklıkları ortaya çıktıktan sonra tövbeleri kabul edilecek olursa 
müminlerin zındıklar hakkında Allah' ın kendi elleriyle onlara getireceği azabı bek
lemelerine imkan bulunmazdı. Çünkü müminler onlara bundan dolayı her azap 
etmek istediklerinde onlar da Müslüman olduklarını açığa vururlar ve böylelikle 
hiçbir şekilde elleriyle musibete uğramaz olurlar. Buna dair deliller pek çoktur. 

İşte bu noktada bu görüşün sahipleri şöyle derler: Bu mesele ile ilgili olarak 
bunun aksini ileri sürüp, bizi tenkit eden muhaliflerimize göre bizim kitap ve sün
netten delillerimiz daha çoktur. Başarı Allah ' tandır.282 

53. De ki: "isteyerek veya istemeyerek harcayın (infak edin) . Sizden 
asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz, (cihaddan geri kalıp) fasıklık eden 
bir kavim oldunuz. " 

54. Harcamalarının onlardan kabul edilmesini engelleyen sadece şu
dur: Onlar Allah 'a ve Rasulü 'ne (inkar ile) kafir olmuşlardır, namaza 
ancak üşene üşene gelirler; infak/arın ı  da mutlaka isteksiz yaparlar. 

55. Artık onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Doğru
su Allah, bunlar yüzünden dünya hayatında onları azaba uğratmayı ve 
canların ın, kafirler olarak, güçlükle çıkmasın ı  ister. 

Tefsiri : 

Ayet-i kerime, -el-Curcani gibi- takdim ve tehir bulunduğu esasına göre an
laşılır diyen kimseler isabet etmemişlerdir. Çünkü el-Cürcani şöyle demektedir: 
Yüce Allah' ın :  "Dünya hayatında" buyruğunun yerinde anlaşılması, ancak şu 
te'vile göre anlaşılması halinde mümkün olur: "Dünya hayatında onların malları 
ve evlatları seni imrendirmesin . Yüce Allah onlar sebebiyle ahirette onları azap
landırrnak ister. "  

281 Bk. Taberi, Tefsir, X, 150 
282 İ'lamu 'l-muvakkı 'in, I l l ,  1 75-1 76 
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Bu görüş İbn Abbas -radıyallahu anh-' dan rivayet edilmekte ise de283 ancak 
munkatı' bir rivayettir. Katade ve bir topluluk da bu görüşü tercih etmiştir. An
cak göründüğü kadarıyla onlar, dünya hayatında mal ve çocukları sebebiyle ne 
şekilde azaplandırılacağını , -bunların onlar için sevinç, lezzet ve nimet kaynağı 
olduklarını görüp, bunu açıklamakta zorlanınca- takdim ve tehir olduğunu söy
leme cihetine gitmiş gibidirler. 

Ayet-i kerimenin nazmına göre anlaşılması ve bu şekilde ele alınması gerek
tiğini kabul edenler ise bu azabın mahiyeti hususunda farklı görüşlere sahiptirler. 
Hasan-ı Basri der ki: Mallarından zekat alınmak, cihad uğrunda harcamak sureti 
ile Allah onları azaplandırır. İbn Cerir de bu görüşü tercih ederek bunu açıklarken 
şunları söylemektedir:284 Bunlar sebebiyle azap edilmeleri Allah'ın bunlarda farz 
kıldığı hakları ve farizaları yerine getirmekle yükümlü tutmasıdır. Çünkü bu on
dan kendisinin gönül hoşluğu olmadan, Allah' tan da bir mükafat beklemeden, 
bunu kendisinden tahsil edenden bir övgü ve bir teşekkür ümit etmeksizin, aksi
ne kendisi zelil kılınarak ve hoşuna gitmediği halde anılıyordu. 

Bu da bu malları sebebiyle dünya hayatında azaba uğratılmaları i le kastedi
len muradın dışına çıkmak, ayetin maksadından uzaklaşmaktır. 

Bir başka kesim şöyle demektedir: Bunlar sebebiyle azaba uğratılmaları, on
ların küfürleri dolayısı ile mallarının ganimet alınmasına, çocuklarının da esir 
edilmesine maruz kalmaları sureti iledir. Ancak bu kafirin hükmüdür, bunlar ise 
sadece batılda böyledirler. 

Bu açıklama da önceki türden bir açıklamadır. Şanı yüce Allah münafıkları 
izhar ettikleri haliyle bırakmış ve zahiren açığa vurdukları İslam sebebiyle malları
nı ve çoluk çocuklarını korumuş, kalplerinde gizledikleri sebebiyle onları hesaba 
çekmeyi üzerine almıştır. Eğer maksat bunların dedikleri gibi olsaydı , şanı yüce 
Allah'ın mallarının ganimet olarak alınışını, çoluk çocuklarının esir edilmesini 
kastetmiş olması gerekirdi .  Buradaki irade, meşiet anlamında kevni bir iradedir. 
Allah'ın dilediği ise mutlaka olur, dilemediği bir şey ise olmaz. 

Doğrusu ise -en iyi bilen Allah'tır- şöyle demektir: Onların bu sebebiyle 
azaba uğratılmaları dünyayı isteyen, seven ve dünyayı ahirete tercih edenlerin 
azaba uğratılmalarının görüldüğü slırettedir. Bu da dünyayı elde etmek için gös
terilen hırs, dünyalık toplamak için pek büyük yorgunluk ve bu yolda çeşitli me
şakkatlere katlanmak ve göğüs germektir. En büyük derdi dünya olan ve bütün 
gayretini dünyalık elde etmek için harcayan kimseden daha çok yorulan bir kişi 
bulmak mümkün değildir. Buradaki azap ise acı, meşakkat ve yorgunluktur. Ni
tekim Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Yolculuk azaptan 

283 Taberi, X, 153 
284 Aynı yer 
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bir parçadır."285 "Ölen bir kişi, yakınlarının onun için ağlaması sebebiyle azaba 
uğratılır"286 buyruğu da buna benzemektedir. Onların amelleri sebebiyle cezalan
dırılması anlamında değil , bundan dolayı acı çeker, rahatsız olur demektir. 

Bütün çabası ve en büyük gayreti dünyalık olan kimsenin hali budur. Nite
kim Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Tirmizi' nin ve başkalarının rivayet ettiği 
Enes -radıyallahu anh- yoluyla gelen hadiste şöyle buyurmuştur: 287 "Kimin gayret 
ve çabası ahiret olursa, Allah zenginliğini onun kalbinde yerleştirir. Dağınıklıkla
rını toplar. Dünya da ona boyun eğmiş olarak gelir. Kimin de çaba ve gayretleri 
dünya olursa Allah da onun fakirliğini gözlerinin arasına yerleştirir, bütünlüğü
nü onun aleyhine olarak dağıtır. Dünyadan da ona takdir edilenden başkası 
gelmez. "288 
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56. Onlar muhakkak sizden olduklarına (dair) Allah 'a yemin ederler. 

Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. 

285 Buhari, III, 728; Müslim, iV, 586, 587 
286 Buhari, III, 1 80; Müslim, il, 589. Hadisin anlamı ile ilgili olarak Hafız İbn Hacer' in -Allah'ın 

rahmeti üzerine olsun-, Fethu' l-Bôri, III, 180'de oldukça nefis açıklamaları vardır. 
287 Tirmizi, 'V, 554. Tirmizi hadis hakkında bir açıklamada bulunmamıştır. Ancak senedinde 

Yezid b .  Eban er-Rukaşi vardır ki zayıf bir ravidir. el-Munziri der ki: Hadisi Tirmizi , Yezid 
er-Rukaşi'den rivayet etmiş bulunmaktadır. Bunun sika olduğu da söylenmiştir. Mutabaat 
olması halinde onda bir beis yoktur. (et-Terğib ve't-Terhib, iV, 82); Elbani de Silsiletu'l
Ehôdisi's-Sahiha, 949-950'de sahih olduğunu belirtmiştir. Hadisi ayrıca İmam Ahmed V, 
183'de: "Allah bizden bir hadis dinleyip de . . .  kimsenin yüzünü ak etsin" lafzı ile rivayet 
etmiştir. İbn Mace, il, 393'de, Sahihu İbn Mace, Zühd, el-Hemmu bi'd-Dünya babı; Darimi ,  

1 ,  65-66; İbn Hibban, 1 ,  47; Heysemi ,  X, 247 ' de:  Hadisi Taberani el-Evsat'ta rivayet etmiş 
olup, ravilerinin sika olduğu belirtilmiştir, demektedir. 

288 İğôsetu'/-lehfôn, 1, 35-36 
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57. Eğer sığınacak bir yer yahut mağaralar veya sokulacak bir delik 
bulsalardı serkeş bir at gibi süratle o tarafa yönelirlerdi. 

58. Bazıları da sadakalar hususuda sana dil uzatırlar. Çünkü eğer 
kendilerine onlardan verilirse hoşnud olurlar. Şayet onlardan kendileri
ne (istedikleri) verilmezse hemen kızarlar. 

59. Keşke onlar Allah 'ın ve Rasulu 'nün kendilerine verdiğine razı 
olsalardı da: "Bize Allah yeter. Yakında bize lütf u kereminden Allah da 
verecektir, Rasulü de. Biz ancak Allah'tan umarız" deselerdi; (haklarında 
daha hayırlı olurdu) . 

60. Sadakalar (zekat) ancak (dilenmeyen) fakirlere, yoksullara, onu 
toplamakla görevlendirilenlere, kalpleri (iman ve İslam ' a) alıştırılmak is
tenenlere, kölelere, borçlulara Allah yolunda harcamaya ve (malından 
uzak düşmüş) yolculara -Allah'tan (emrettiği) bir farz olarak- mahsustur. 
Allah herşeyi b ilendir, Hakimdir. 

Tefsiri: 

Burada "fakirler" dışında kalan diğer kesimlerin başına "lam" harfinin geti
rilmeyişinin tek sebebi, bu sınıfların sadaka verilmesi gerekenler arasında daha 
bir hak sahibi olduklarını göstermek içindir. Dolayısıyla bunlara sadakanın tıpkı 
bir kaba konulması gibi verilmesi gerekir. 

"Allah yolunda " buyruğunun başında "fi " edatının tekrarlanması ise Allah 
yolunda harcamanın daha uygun olduğunu açıklamak içindir. 

Bunun üzerinde iyice düşünmek gerekir. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim' de çokça 
görülen bir şeydir.289 

289 e/-Fevaidu 'l-Muşevvıka, 188- 189 
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61 . Peygamber'e eziyet eden ve: "O bir kulaktır" diyen de onlardan
dır. De ki :  "O sizin için hayırlı bir kulaktır. Allah 'a inanır ve mü 'minler(in 
sözün) e inanır, o, için izden iman edenler için de bir rahmettir. " Allah 'ın 
Rasulü 'nü incitenler için can yakıcı bir azab vardır. 

62. S izi hoşnut etmek için huzurunuzda Allah 'a yemin ederler. 
Halbuki daha doğru olan Allah 'ı ve Rasulü 'nü hoşnut etmeleridir. Eğer 
m ü 'min iseler. 

63. Hala bilmezler mi ki, kim Allah'a ve Rasulü 'ne karşı sınır müca
delesine kalkışırsa ona, içinde ebedi kalacağı Cehennem ateşi vardır? 
En büyük rüsvaylık işte budur! 

64. Münafıklar, kalplerinde olan şeyleri, yüzlerine karşı açıkça haber 
verecek bir surenin üzer/erine indirilmesinden çekinirler. De ki: "Siz alay 
ede durun! Allah, çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır. "  

65. Şayet kendilerine (niçin alay ettiklerin i) sorsan, "Biz sadece /Cıfa 
dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk", derler. De ki: "Allah'la, O'nun 
Cıyetleriyle ve peygamberiyle mi eğ/eniyordunuz?" 

66. Boşuna özür dilemeyin! Çünkü siz, (sözde) iman ettikten sonra küf
rünüzü açığa vurdunuz. İçinizden (tövbe eden) bir zümreyi affetsek bile, 
suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle, diğer bir zümreye azap edeceğiz. 

67. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbir/erindendir (birbir
lerinin benzeridir). Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerin i  de sıkı 
tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesiz müna
fıklar, fasıkların ta kendileridir. 

68. Allah, erkek münafıklara, kadın münafıklara ve klıfirlere, içinde 
ebedi kalmak üzere cehennem ateşini va'detti. O, onlara yeter. Allah, 
onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır. 
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69. (Ey münafıklar!), siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz: Onlar 
sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar payları
na düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin, paylarına düşenden 
faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve on
ların daldığı gibi, siz de (dünya zevkine) daldınız. İşte onların dünyada 
da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta 
kendileridir. 

Tefsiri : 
Şanı yüce Allah bu ayet-i kerimeyi "Peygambere eziyet eden ve: O bir kulaktır 

diyen de onlardandır" buyruğundan sonra zikrederek onların: "O bir kulaktır" de
mek suretiyle ona eziyet veren kimseler olduklarını belirtmektedir. Daha sonra da: 
"Hala bilmezler mi ki Allah 'a ve Rasulüne karşı sınır mücadelesine kim kalkışırsa . . . " 
diye buyurmakta ve böylelikle onları sınır mücadelesine kalkışan kimseler olarak 
değerlendirmektedir. Kesin olarak bilinen şu ki : Açıkça Allah'a ve RasCılüne karşı 
ağır ifadeler kullanan, Allah' ın dinine dil uzatan bir kimse, Allah'a ve Rasfılüne 
karşı en büyük mücadele veren bir kişi demektir. 290 Böyle bir kimsenin Allah ile sınır 
mücadelesine kalkışan bir kişi olduğu sabit olduğuna göre bilelim ki yüce Allah da 
şöyle buyurmuştur: ''Allah ve Rasulü ile sınır mücadelesi yapanlar işte onlar şüphe 
yok ki en zelil olanların arasındadırlar. " (el-Mücadele, 20) 

"J� ''}\'' sözcüğü J:.l.ill zelil sözcüğünden daha fasih ve beliğdir. Aynı zamanda 
daha çok zelil yani "en zelil" demektir. Kendi canından ve malından yana korkusu 
olmadıkça da en zelil duruma düşmez . .  Çünkü canı ve malı koruma altında olan 
bir kimsenin bu haklarına sataşmak mubah olmadığından ötürü böyle bir kişi, en 
zelil olmaz. Buna yüce Allah' ın şu buyruğu delil teşkil etmektedir: "Onlar nerede 
bulunurlarsa bulunsun/ar üzer/erine zillet vurulmuştur. Meğer ki Allah 'ın ahdine ve 
insanların eman ına sığınmış olsunlar. " (Ali İmran, 3/1 12) Böylelikle yüce Allah ne
rede bulunurlarsa Üzerlerine zilletin de hakim olacağını beyan etmektedir. Ancak 
ahit ve antlaşmalarının bulunduğu hal müstesnadır. Böylelikle bir ahit ve antlaşması 
bulunan bir kimsenin bu vesile ile canından ve malından yana emin olacağı ve bu 
durumda zelil olmayacağı anlaşılmaktadır. Miskinliği (yoksulluğu) olsa dahi. Çünkü 
bazen zelil olmamakla birlikte miskin (yoksul) olunabilir. Şanı yüce Allah ise kendisi 
ve RasCılü ile sınır mücadelesi yapan kimseleri "en zelil olanlar arasında" diye belir
lemiştir. O halde böylelerinin bir ahdi olamaz. Çünkü ahdin olması zillete aykırıdır. 
Nitekim ayet de buna delil teşkil etmektedir. Bu durum açıkça görülen bir şeydir. O 
halde en zelil olanın, kendisine kötülük yapmak isteyen kimselere karşı kendisini 
koruyacak bir gücü bulunamaz. Eğer Müslümanlar tarafından ona bir ahid verilmiş 
ve bu ahid sebebiyle ona yardım etmeleri ve onu korumaları gerekiyor ise en zelil 
kimse değildir, demektir.291 

290 Bk. Taberi, Tefsir, X, 167-168 
291 es-Sarimu 'l-mes!u/, 22'dekilerle karşılaştırınız. 
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Böylelikle Allah ve RasCılüne karşı sınır mücadelesine girişen kimsenin ken
disini koruyacak bir ahdinin olamayacağı sabit olmaktadır. 292 

"Siz de kendinizden öncekiler gibisiniz . . .  Zarara uğrayanların ta kendileri de 
işte bunlardır. " 

Buyruğun başında yer alan (gibi anlamına gelen) kef' ın mahalli ve ona ne
yin taalluk ettiği hususunda görüş ayrılığı vardır.293 Buyruk, ref' mahallinde olup, 
hazfedilmiş bir mübtedanın haberidir. Siz de kendinizden öncekiler gibisiniz, an
lamındadır. 

Hazfedilmiş bir fiil ile nasb konumunda olduğu ve takdirinin şöyle olduğu da 
söylenmiştir: Siz de sizden öncekilerin yaptığı gibi yaptınız. 

Bu iki görüşe göre benzetme daha öncekilerin amelleri ile ilgilidir. Ben
zetmenin azaba dair olduğu da söylenmiştir. Diğer taraftan amilin hazfedildiği 
söylenmiştir. Burada amil de "onları lanetledi ve azaplandırdı" anlamında olup, 
öncekileri lanetlediği gibi . . .  demektir. Amilin daha önce geçen ifadeler olduğu 
da söylenmiştir. Yani Allah münafıklara sizden öncekilere vaat ettiği gibi vaat 
etti ve onları lanetlediği gibi münafıkları da lanetledi. Kendilerine kalıcı bir azap 
verilecekler gibi onların da kalıcı bir azabı vardır. 

Maksat yüce Allah ' ın ,  tehdit hususunda onları öbürlerine kattığıdır. Amelleri 
bakımından birbirleri ile eşit oldukları gibi, tehditte de onlar arasında eşitlik oldu
ğunu belirtmiştir. Öncekilerin daha güçlü, mal ve evlat bakımından daha kalaba
lık olmaları ise etkin olmayan bir farktır. Çünkü hükmü, etkin olan ortak nitelik ile 
alakalı olarak belirlemiş fakat ayırıcı niteliği göz önünde bulundurmamıştır. Daha 
sonra yüce Allah onların amel bakımından ortak oluşlarının, cezalarının da ortak 
olmasını gerektirdiğine dikkat çekerek: "On lar payları kadar faydalandılar. Önce
kiler kendi payları kadar faydalandıkları gibi, siz de payınız kadar faydalandın ız 
ve onlar daldıkları gibi siz de daldınız" diye buyurmaktadır. İşte etkin olan illet ve 
her ikisi arasındaki ortak nitelik budur. Yüce Allah' ın :  "Amelleri boşa gitmiş olan
lardır" buyruğu hüküm ifade eder. Bunlardan öncekiler asıldır (sonrakilere dair 
hükmün kaynağıdır) . Muhataplar ise fer'dir (öncekiler hakkında verilen hüküm, 
kendileri hakkında da sözkonusu edilendir. ) 

Abdurrezzak, Tefsir'inde der ki : Bize Ma'mer, el-Hasen'den yüce Allah' ın :  
"Sizden öncekiler kendi payları kadar faydalandıkları gibi " buyruğu hakkında 
şunları söylediğini haber vermektedir: Günahları ile faydalandılar, demektir. 

Bu açıklama Ebu Hureyre'den de rivayet edilmektedir. İbn Abbas da şöyle 
demiştir: Onlar ahiretten paylarına düşen ile dünyada iken faydalandılar. 

Başkaları ise , dünyadan olan paylarıyla faydalandılar, demektedir. 

292 Ahkômu eh/i 'z-zimme, il, 825-826 
293 Bk. Taberi, Tefsir, X, 1 75 
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Meselenin hakikati de şudur: Ayet-i kerimede geçen "el-halak" , nasip ve pay 
demektir. İnsan için yaratılıp, takdir edilen o olduğu için bu isim verilmiş gibidir. 
Nitekim: Onun payı kendisine ayrılandır, nasibi ona nasip olarak verilendir, de
nilmektedir. Yani kendisi adına kesilip, belirlenen onun için tespit edilmiştir. 

Yüce Allah' ın :  " . . .  ve onun ahirette bir ha/akı (bir payı) yoktur. " (el-Bakara, 
2/200) buyruğu da bu türdendir. 

Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in şu buyruğu da böyledir:294 "Dünyada 
ipeği, ahirette hiçbir payı (halakı) bulunmayan kimseler giyer. " 

Ayet-i kerime selefin sözünü ettiği bütün hususları kapsar. Çünkü şanı yüce 
Allah: "Onlar sizden daha güçlü idi " diye buyurmaktadır. İşte onlardaki bu güç 
sebebiyle hem dünya için, hem de ahiret için amel edebilirlerdi. Malların ve 
evlatların durumu da budur. Bu güç, bu mallar ve evlatlar "JiJ>...11 el-halak" 
diye tabir edilen payın kendisidir. Onlar bu güçleriyle, mallarıyla, çocuklarıyla 
dünyada iken faydalandılar. Bu güç ile yapmış oldukları ameller de kendisi ile 
yararlandıkları paylarındandır. Eğer bununla Allah ' ı  ve ahiret yurdunu istemiş 
olsalardı ,  ahirette de payları olurdu . o halde onların bu paylarından yararlan
maları dünyadaki acil paylarını almaları demekti. İşte dünyasından başkası için 
amel etmeyen kimsenin hali budur. Amelinin ibadetler türünden ya da başka 
türden olması ise farketmez . 

Daha sonra yüce Allah, fer' durumunda olan sonrakileri sözkonusu ederek 
şöyle buyurmaktadır: "Sizden öncekiler kendi payları kadar faydalandıkları gibi 
siz de payınız kadar faydalandınız. " Bu da sizin hükmün üzün onların hükmü gibi 
olduğuna, onların karşı karşıya kaldıkları şeylerle sizin de karşı karşıya kalacağı
nıza delildir. . Çünkü benzerin hükmü ne ise ona benzeyenin hükmü de odur. 

Daha sonra yüce Allah: "Ve onlar daldıkları gib i  siz de daldınız" diye bu
yurmaktadır. "Daldıkları" nın hazfedilmiş bir mastarın sıfatı olduğu söylenmiştir. 
Yani onların daldıkları dalış gibi daldınız. Hazfedilmiş bir mevsufun sıfatı olduğu 
da söylenmiştir. Daldıkları dalış gibi bir dalış demektir. Buradaki ism-i mevsCılün 
"kema: gibi" de olduğu gibi, mastar için geldiği de söylenmiştir. Onların dalışları 
gibi demektir. "Ellezine :  Kimseler" yerine kullanıldığı da söylenmiştir. 

Dinde Fesadın Esası 

Anlatılmak istenen şudur: Şanı yüce Allah paya düşen ile faydalanmayı ve 
batıla dalmayı bir arada sözkonusu etmiştir. Çünkü dinin bozuluşu ya batıl itikad 
ile ve bunu dile getirmekle sözkonusu olur. İşte dalmak budur. Yada hak ve doğ
ru olana muhalif amelde sözkonusu olur. Paydan faydalanmak da budur. 

294 Buhari, X, 296; Müslim, iV, 772-773 
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Birinci türden olanlar bid'atlerdir. 
İkinci türden olanlar ise hevaya tabi olmaktır. 
İşte bu ikisi her türlü kötülüğün, fitnenin ve belanın esasıdır. Bunlar sebebiy

le RasO.ller yalanlandı, yüce Rabbe karşı gelindi, Cehennem'  e girildi ve dünyaya 
ilahi ceza ve azaplar indi . 

Birinci tür şüpheler ile sözkonusu olur. İkinci tür ise şehvetlerden ötürüdür. 
Bundan dolayı selef şöyle derdi :  İki tür insandan sakınınız. Hevasının kendisini 
fitneye düşürmüş olduğu heva sahibi bir kimse ile dünyasını beğenmiş, dünyaya 
bağlı bir kimse. Yine şöyle derlerdi :  Günah işleyen alim ile cahil abidin fitne
sinden sakınınız. Çünkü bunların fitnesi, fitneye düşmüş herkesin fitneye düş
mesinin sebebidir. Bu da hakkı bilen fakat ona muhalif amel eden, kendilerine 
gazap edilmiş olanlara benzer. Ötekileri ise bilgisizce amel eden, dalalete düşmüş 
olanlara benzerler. 

İmam Ahmed'in -Allah' ın rahmeti üzerine olsun- dünya hayatına karşı tu
tumu hakkında şöyle denilmiştir:295 O ne kadar sabırlı birisi idi. Geçmişteki mü
minlere ne kadar çok benziyordu. Bid'atler ona geldi fakat o onları uzaklaştırdı, 
dünya geldi ondan yüz çevirdi. İşte şanı yüce Allah' ın kitabında: "Ve onlardan 
sabrettikleri zaman bizim emrimizle h idayete ileten önderler kıldık. " (es-Secde, 
24) diye nitelendirdiği takva sahibi önderlerin hali budur. 

Sabır ile şehvet ve arzular terk edilir, yakin ile şüpheler uzaklaştırılır. Nitekim 
yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Hakkı birbirine tavsiye eden ve sabrı birbirine 
tavsiye eden kimseler müstesna. " ( el-Asr, 103/3) 

Yine yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Güçlü ve basiretli kullarımız İbra
him, İshak ve Yakub 'u da an. " (Sad, 38/45) Mürsel rivayetlerden birisinde şöyle 
denmektedir: "Şüphesiz Allah, şüphelerin ortaya çıktığı takdirde derinlemesine 
nüfüz eden basireti sever. Şehvet ve arzuların geldiği esnada da kamil aklı sever." 
Buna göre yüce Allah'ın: "Siz de payınız kadar faydalandınız" buyruğu şehvetle
re tabi olmaya bir işarettir. İsyankarların hastalığı budur. Yüce Allah'ın: "Ve onla
rın daldıkları gibi siz de daldınız "  buyruğu da şüphelere bir işarettir. Bid'atçilerin, 
heva ehlinin ve dini konularda tartışanların hastalığı da budur. Çoğunlukla bu iki 
hastalık bir araya da gelebilir. İtikadı bozuk bir kimsenin bozuk itikadının amelin
de ortaya çıkmadığını görmek çok nadir bir hadisedir. 

Maksat şudur: Şanı yüce Allah, bu ümmet arasında daha öncekilerin kendi 
paylarından faydalandıkları gibi faydalanan, daldıkları gibi dalan kimseler bu
lunduğunu haber vermektedir. Bunların da kendilerinden öncekiler hakkında 
sözkonusu olduğu şekilde yerilip tehdide maruz kaldıklarını da belirtmektedir. 

295 Bunu diyen Ebu Umeyr b. en-Nehhas er-Remli'dir. Siyeru a 'lômi'n-nube/ô, XI, 198'de böy
le denilmiştir. Ben de Allah'a yemin ederim ki, İmam Ahmed -radıyallahu anh- ' ı  severek 
Allah'a yakınlaşmaya çalışıyorum . 
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Daha sonra yüce Allah, kendilerinden öncekilerden ibret alarak bir kıyaslama 
yapmaya da onları teşvik ederek şöyle buyurmaktadır: "Onlara kendilerinden 
öncekilerin . . .  kendi kendilerine zulmediyorlardı. "  (et-Tevbe, 9/70) diye buyur-' 
maktadır. Bu kıyasın ne kadar doğru ve ona bağlı olarak zikredilen hükmü ne 
derece ifade ettiği üzerinde düşünelim. Asıl ve fer' cezanın kendisine bağlı bu
lunduğu husus bakımından birbirine eşittirler. Daha önce geçtiği gibi bir çeşit 
kıyas-ı evla ile de pekiştirdiğini görmekteyiz. Bu ise öncekilerin daha güçlü, mal 
ve evlatlarının daha çok oluşudur. Bunlardan daha güçlü olanları yüce Allah, 
günahları sebebiyle cezalandırmış olduğuna göre onlardan daha güçsüz olanları 
cezalandırmak onun için nasıl zor olabilir?296 

Pay demek olan "el-halak" ile faydalanmak şehvettir. Dalmak ise şüphenin 
gereği olan sözler söylemektir. Bu iki hastalık öncekilerin de, sonrakilerin de has
talığıdır. Allah' ın koruduğu pek az kimseler müstesnadır. İşte sema' denilen bu 
işte de bu iki asıl özellik, bir arada bulunmaktadır.297 

Şanı yüce Allah şehvetlerle (arzu ve isteklerle) yararlanmak demek olan 
dünya hayatında ahiretten paylarına düşene tercih ettikleri paylarıdır. 

Dalmak ise şüphelerinin peşine düşüp, dile getirdikleridir. Böylelikle şeh
vetlerinden yararlandılar, faydalandılar, şüphelere daldılar. Bunun sonucunda 
yüce Allah ' ın kitabında izinden gidenlerini yerdiği, mümin kullarını da kendi
lerini benzemelerini yasaklamış olduğu yerilen ayrılığa düştüler, tefrika ortaya 
çıkmış oldu .298 

Şehvetlerhı (Arzu ve İsteklerin) Fitnesi 

Fitnenin ikinci türü şehvetler fitnesidir. Şanı yüce Allah her iki fitneyi şu buy
ruğunda bir arada zikretmiş bulunmaktadır: "Siz de kendin izden öncekiler gibisi
niz. Halbuki onlar sizden daha güçlü idi. Malları ve ev/Qt/arı da daha çoktu. Onlar 
payları kadar faydalandılar. Sizden öncekiler kendi payları kadar faydalandıkları 
gibi siz de payınız kadar faydalandınız. " (et-Tevbe, 9/69) 

Yani onlar dünyadaki payları ve dünyadaki arzu ve istekleri ile yararlandılar, 
faydalandılar. el-Halak, takdir edilmiş, miktarı belirlenmiş pay demektir. Daha 
sonra yüce Allah: "Onlar daldıkları gibi siz de daldın ız"  diye buyurmaktadır. Bu 
batıl ile dalmaktır. Maksat da şüphe ve tereddütlerdir. 

Şanı yüce Allah bu ayet-i kerimede kalplerin ve dinin ne ile bozulacağı
na işaret etmektedir. Bu da paya düşenden faydalanmak ve batıl ile dalmaktır. 
Çünkü dinin bozulması ya batıl itikat ile yada onu dile getirmekle ortaya çıkar. 
Yahutta sahih bilginin aksine amel ile olur. 

296 İ 'lômu'/-muvakkı 'in, !, 1 82-185 
297 el-Kelôm fi mes'eleti 's-sema , 1 73 
298 es-Savôiku'/-mürsele, i l ,  5 1 1  
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Birincisi bid'atler ve ona bağlı olan hususlardır. 

İkincisi ise ameli fasıklıktır. 

Birincisi şüpheler cihetiyle bir fesaddır, ikincisi ise şehvetler cihetiyledir. Bun
dan dolayı selef şöyle derlerdi :  "İki tür insandan sakınınız: Hevasının kendisini 
fitneye düşürdüğü, hevasının peşinden giden bir kimse ile dünyasının kör ettiği 
dünya peşinden giden bir kimse. "  Yine onlar şöyle derlerdi :  "Günahkar alim ile 
cahil abidin fitnesinden sakınınız. Çünkü onların fitneleri fitneye düşen herkes 
için bir fitne sebebidir." 

Her türlü fitnenin esası, ancak görüşün şeriatin önüne, hevanın da aklın 
önüne geçirilmesinden kaynaklanmaktadır. Birincisi şüphe fitnesinin esası, ikin
cisi ise şehvet fitnesinin esasıdır. Şüphelerden ileri gelen fitneler yakin ile önlenir, 
şehvetlerin sebep olduğu fitneler de sabır ile önlenir. Bundan dolayı şanı yüce 
Allah din hususunda önderliği bu iki esasa bağlı olarak tespit ederek şöyle bu
yurmaktadır: "Ve onlardan sabrettikleri zaman bizim emrimizle h idôyete ileten 
önderler kıldık. " ( es-Secde, 32/24) 

Böylelikle bu, sabır ve yakin ile dinde önderlik mevkiinin elde edileceğini 
göstermektedir. 299 
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70. Onlara {münôfıklara} kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad, Semud 
kavimlerin in, Ibrahim kavminin, Medyen ashabın ın, Mu 'tefikelerin ha
beri de gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizelerle gelmiş
lerdi. Allah onlara zulmediyor değildi. Fakat onlar (iman etmemekle) 
kendi kendilerine zulmediyorlardı. 

299 İğôsetu'/- lehfôn, il, 166-167 
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71 . Mü 'min erkeklerle, mü 'min kadınlar birbirlerinin velileridir. Bun
lar iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Namazı dosdoğru 
kılarlar, zekatı verirler. Al/ah 'a ve Rasulü 'ne de itaat ederler. İşte Allah 
bunlara rahmet edecektir. Şüphesiz Allah Azizdir, Hakimdir. 

72. Allah, m ü 'min erkeklere de m ü 'min kadınlara da -içlerinde ebe
diyyen kalmak üzere- altından ırmaklar akan Cennetler va 'detti. Bir de 
Adn Cennetlerinde hoş meskenler . . .  Allah 'ın rızası ise hepsinden daha 
büyüktür. En büyük kurtuluş işte budur! 

Tefsiri : 

Burada Allah rızası anlamındaki "rıdvan" lafzının mübteda, nekire ve vaad 
olundukları her şeyden daha büyük olduğu haberi verilerek geldiği üzerinde dik
kat edilmelidir. Onun rızasının en asgarisi dahi bütün Cennetlerden, Cennetler
deki hoş meskenlerden ve Cennet' in ihtiva ettiklerinden daha hayırlıdır. Bundan 
dolayı yüce Allah , Adn Cennetlerinde dostlarına tecelli edecek ve onlardan iste
dikleri bir şey olup olmadığını soracak.300 

Onlar şöyle diyecekler: Rabbimiz, bize vermiş olduklarından daha faziletli ne 
isteyebiliriz ki? Şanı yüce ve mübarek olan Allah şöyle buyuracak: Size benim 
nezdimde bundan daha üstün bir şey vardır. Size benim rızamı ihsan edeceğim. 
Artık bundan sonra da ebediyyen size gazap etmeyeceğim .301 

; o 

Aj (�� �ıjt..oJ � 

73. Ey Peygamber, kafirlere ve m ünafıklara karşı cihôd et ve onlara 
sert ol! Yerleri Cehennemdir onların .  O, ne kötü bir dönüş yeridir! 

Tefsiri : 

Çünkü münafıklara karşı cihad etmek kafirlerle cihad etmekten daha zordur. 
Münafıklara karşı cihad Allah RasCılünün mirasçıları olan ümmetin havassının 
işidir. Bu cihadı yerine getirebilenler dünyada sayılı kimselerdir. Bu cihada ka
tılanlar ve buna destek verenler sayı itibariyle en azınlıkta olsalar dahi, Allah 
nezdinde değerleri en büyük olanlardır. 302 

300 Buhari, XI, 423 ve Müslim, V, 690'da rivayet ettikleri bir hadise işaret etmektedir. 
301 Bedô.iu 'l-fevô.id, II, 166-167 
302 Zô.du 'i-me 'ô.d, I l l ,  5 
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74. (O kötü sözü) söylemediklerine dair Allah 'a yemin ederler. Şüp
he yok ki o küfür sözünü söylediler, onlar Müslümanlıklarından sonra 
kafir oldular ve başaramadıkları bir işe de yeltendiler. Halbuki intikam 
almaya kalkışmaları için Allah 'ın ve Peygamberin in onları lütfuyla zen
ginleştirmiş olmasından başka bir sebeb de yoktu. Eğer tevbe ederlerse 
onlar için hayırlı olur. Eğer yüz çevirir (ve nifaklarında ısrar eder) /erse 
Allah onları dünyada da ahirette de pek acıklı bir azaba uğratır. Onların 
yeryüzünde ne bir velileri vardır, ne de bir yardımcı/arı. 

75. İçlerinden kimi de Allah 'a şöyle söz vermişti: "Eğer bize lütfun
dan ihsan ederse anda/sun ki sadaka vereceğiz ve m uhakkak ki salihler
den olacağız. " 
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76. Ama Allah, kendilerine lütfundan ihsan edince de cimrilik edip 
yüz çevirerek gerisin geriye döndüler. 

77. Nihayet Allah ' a verdikleri sözlerini tutmadıkları ve yalan söyleye
geldikleri için O da huzuruna çıkacakları güne kadar kalblerine bir n ifak 
sokarak onları cezalandırdı. 

78. Onlar, (münafıklar) gizledik/erin i  de fısıltılarını da Allah 'ın m u
hakkak bildiğini, Allah 'ın bütün gaybları çok iyi bildiğini bilmezler mi? 

79. Mü 'minlerden (nafile) bağışlarda bulunanları, kaşgöz işaretleriyle 
ayıplayan/arla, güçlerinin yetebildiğinden başkasın ı  bulamayan kimse
lerle eğlenenleri Allah maskaraya çevirir ve onlar için pek acıklı bir azab 
vardır. 

80. Onlar için ister mağfiret dile, ister mağfiret dileme! Onlar için 
yetmiş defa mağfiret dilesen de yine Allah onları kesinlikle bağışlama
yacaktır. Bunun sebebi Allah' ı  ve Peygamberini inkar etmeleridir. Allah, 
fasık/ar topluluğuna hidayet vermez. 

81 . Allah 'ın RasCılü 'ne muhalefet için geri kalanlar (evlerinde) otur
malarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihôd etmekten 
hoşlanmadılar ve (mü 'minlere) : "Bu sıcakta savaşa çıkmayın" dediler. 
(Onlara) de ki: "Cehennem ateşi daha sıcaktır. " Keşke bilselerdi. 

82. Artık onlar kazandıklarının bir cezası olarak az gülsünler, çok 
ağlasınlar. 

83. Eğer Allah seni onlardan bir topluluğun yanına döndürür de 
(başka bir savaşa) çıkmak için senden izin isterlerse de ki: "Siz, ebediy
yen benimle beraber asla çıkmayacaksın ız ve benimle beraber hiçbir 
düşmanla asla savaşmayacaksın ız. Çünkü siz ilkinden oturmaya razı ol
dunuz. Artık siz geri kalanlarla beraber oturun . "  

84. Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazın ı asla kılma, kabrinin ba
şında da durma. Çünkü onlar Allah 'a ve RasCılü 'ne kafir oldular ve fasık 
olarak öldüler. 

85. Malları da evlatları da imrendirmesin seni. Allah, onları dünyada 
bunlar sebebiyle ancak bir azaba çarptırmayı ve canlarının kafir olduk
ları halde güçlükle çıkmasını ister. 

86. ''Allah 'a iman edin, RasCılü ile birlikte cihôd edin" diye bir sure 
indirildiği zaman, (o münafıkların) içlerinden güç yetirenler senden izin 
isterler ve: "Bizi bırak da oturanlarla birlikte kalalım " derler. 

87. Geri kalanlarla birlikte olmaya razı oldular. Kalblerine de mühür 
vuruldu. Onlar anlamazlar. 

88. Fakat, Peygamber ve beraberindeki müminler, mallarıyla ve can
larıylo cihod ettiler. İşte onlar için hayırlar vardır ue onlar kurtuluşa eren
lerin tu �endi/eridir. 
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89. Allah onlara altından nehirler akan Cennetler hazırlamıştır. Ora
da ebediyyen kalıcıdırlar. işte en büyük kurtuluş b udur. 

90. Bedevilerden özür beyan edenler kendilerine izin verilsin diye 
geldiler. Allah 'a ve Rasulü 'ne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. İçle
rinden kafir olanlara da pek acıklı bir azab çarpacaktır. 

91 . Allah 'a ve Rasulü'ne karşı samimi  olmak şartı ile zayıflara, hasta
lara ve harcayacak bir şey bulamayanlara (cihdddan geri kalmakta) bir 
günah yoktur. iyilik edenlerin aleyhine bir yol yoktur. Allah, (günahları) 
bağışlayandır, Rahimdir. 

92. Bir de sana, kendilerine binek (ve nafaka} temin etmen için gelip 
de: "Size bir binek bulamıyorum " dediğin zaman (cihôd için) harca
yacak bir şey bulamadıklarından üzülerek gözleri yaş döke döke geri 
dönen kimselere de (bir sorumluluk yoktur}. 

93. Yol, ancak, zengin oldukları halde (geri kalmak için) senden izin 
isteyenlerin aleyhinedir. Onlar geri kalan (kadın ve çocuk) /arla beraber 
olmaya razı oldular. Allah da kalblerini mühürledi. Bunun için onlar 
bilmezler. 

94. Kendilerine döndüğünüz vakit size özür beyan edeceklerdir. De 
ki: "Özür dilemeyin, size kesinlikle inanmayız. Allah bize, size dair ha
berler vermiştir. Allah ve Rasu/ü sizin davranışınızı görecek, sonra görü
neni de görünmeyeni de bilene döndürüleceksiniz. O da size yaptıkları
n ızı haber verecektir. " 

95. Yanlarına döndüğünüzde onlar(ı azarlamak)dan vazgeçmeniz 
için önünüzde Allah 'a yemin edeceklerdir. O halde siz de onlardan yüz 
çevirin. Çünkü onlar murdardır/ar. Kazandıklarının cezası olarak vara
cakları yer de Cehennemdir. 

96. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Siz onlar
dan hoşnut olsanız da, şüphesiz Allah o /asıklar topluluğundan hoşnut 
olmaz. 

97. Bedeviler küfür ve nifak bakımından daha beterdir. Allah 'ın 
Rasulü 'ne indirdiklerinin sınırlarını  bilmemeye de daha layıktırlar. Allah 
herşeyi bilendir, Hakimdir. 

98. Bedevilerden öyleleri de vardır ki, (Allah yolunda) infôk ettiğini 
haksızca alınmış bir mal sayar ve başın ıza musibetler gelmesini bekler 
dururlar. En kötü bela kendi başlarına olsun. Allah her şeyi işitendir, 
bilendir. 

99. Bedevilerden öyleleri de vardır ki, Allah 'a ve ahiret gününe iman 
eder, infak ettiğini Allah 'a yakınlıklara ve Peygamberin dualarına vesile 
edinir. İyi bilin ki bu, onlar için gerçekten (Allah 'a) bir yakınlıktır. Allah 
onları rahmetine alacaktır. Şüphesiz ki Allah mağfiret ve rahmet edendir. 
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1 00. Muhacir ve ensarın ileriye geçen ilk (önder)leri ile onlara güzel
likle uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da O'ndan hoşnut olmuşlar
dır. Bunlar için orada ebediyyen kalmak üzere altından ırmaklar akan 
Cennetler hazırlamıştır. İşte bu, en büyük kurtuluştur. 

Tefsiri : 

Buyruğun delalet şekli303 şöyledir: Şanı yüce Allah onlara uyanlardan öv
güyle sözetmektedir. Ashab bir söz söyleyip de herhangi bir kimse o sözün sıhha
tini bilmeden önce o söze uyarsa onlara tabi olmuş olur. Bu sebeple de övülen 
birisi olması ve Allah' ın rızasını hak etmesi gerekir. İsterse onlara tabi oluşları bazı 
müftilerin taklit edilmesi gibi katıksız bir taklit dahi olsa böyledir. Bu gibi müftilere 
tabi olan kimseler ancak avamdan olmaları halinde Allah ' ın rızasını hak edebilir
ler. Müctehid alimlerin ise bu durumda onlara tabi olmaları caiz değildir.304 

O halde mutlu olan tabiler iki türlüdür.305 

Müstakil hükmünde olan tabiler. Bunlar da şanı yüce Allah' ın haklarında: 
"Muhacir ve ensôrın ileriye geçen ilkleri ile onlara güzellikle uyanlardan Allah 
razı olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. "  (et-Tevbe, 911 00) diye bu
yurduğu kimselerdir. 

Bunlar Allah ' ın kendilerinden razı olduğu sabit olmuş mutlu kimselerdir. 
Bunlar da RasOlullah -sallallahu aleyhi vesellem-'in ashabı ile kıyamet gününe ka
dar onlara güzel bir şekilde uyanlardır. Bu özellik sadece onları gören nesle has 
değildir. Tabiin diye bilinenlerin ashab-ı kiramı görenler olarak tahsis edilmel8. i 
örfi bir özelleştirmedir. Böylelikle onlardan sonra geleceklerden ayrılma1arının 
sağlanması istenmiştir. Bundan dolayı tabiOn mutlak olarak sadece o ;ıesil hak
kında kullanılmıştır. Yoksa onların yolundan giden herkes, güzel bir şekilde tabi 
olanlar arasındadır. Allah'ın razı olduğu ve kendilerinin de Allah'tan razı olduğu 
kimselerdir. 

Şanı yüce Allah, bu tabi oluşu ihsan ile güztcJlikle tabi oluş diye kayıtlamış
tır. Mutlak bir tabi oluş değildir. Mücerred niyet ve bir hususta tabi olup, başka 
hususlarda muhalefet ile gerçekleşmez. Ancak bu, ihsan ile birlikte olan bir tabi 
oluştur. 

" 0 L...;o;+ .. ...ı - İhsan ile" lafzının başında bulunan "be" harfi burada birliktelik 
(musahabe) ifade eder. İhsan ve tabi oluş, Allah'ın rızasının gerçekleşip, Cennet
lerine girmenin bir şartıdır.306 

Şanı yüce Allah' ın:  

303 Yani ashab-ı kirama uymanın gerektiğine dair delalet şekli 
304 İ'/Cımu 'l-muuakkı 'in , IV, 155 
305 İkinci türü, Tur suresinin tefsiri esnasında zikredilecektir. 
306 er-Risa/etu 't-Tebukiyye, 62 
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1 01 .  Çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır. Medine aha
lisinden de. Onlar nifakı adet edinmiş kimselerdir. Sen onları bilmezsin. 
Onları Biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Sonra da büyük 
bir azaba döndürülecek/erdir. 

1 02. Diğer bir kısım da günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih ameli baş
ka bir kötü (amel) ile karıştırmışlardır. Olur ki Allah onların tevbelerini 
kabul eder. Muhakkak Allah mağfiret ve rahmet edendir. 

1 03. Mallarından bir sadaka al ki, bununla kendilerini temizleyip 
arındırmış olasın. Onlara dua da et. Senin duan şüphesiz onlara huzur 
ve güvendir. Allah hakkıyla işitendir, bilendir. 

Tefsiri : 

Bu lafzın (salat lafzının) sözlükte asıl anlamı iki manaya racidir.307 

1- Dua ve tebrik 

2- İbadet 

Birinci anlama örneklerden: "Mallarından bir sadaka al ki bununla kendi
lerini temizleyip, arındırmış olasın. Onlara salat et, senin salatın şüphesiz onlara 
huzur ve güvendir. " (et-Tevbe, 9/1 03) Münafıklar hakkındaki şu buyruğu da böy
ledir: "Onlardan ölen h içbir kimse üzerine ebediyyen salat etme. Kabrinin başın
da da durma. " (et-Tevbe, 9/84) Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in şu buyruğu 
da bu anlama örnektir.308 "Sizden herhangi bir kimse bir yemeğe davet edilecek 
olursa daveti kabul etsin. Eğer oruçlu ise salat getirsin . "  

Buradaki lafız (salat lafzı) her iki anlam ile de  açıklanmıştır. 

Onlara bereket ile dua etsin diye açıklandığı gibi, yiyeceği yemek yerine 
onların nezdinde namaz kılsın, diye de açıklanmıştır. 

307 Bk. İmam Nevevi, el-Mecmu, 111, 2'de "salat"in anlamı ve türeyişi ile alakalı yazdıklarına 
bakınız. 

308 Müslim, ili. 205; Ebu Davud, VII. 1 3 1 ,  132; Tirmizi, i l i ,  1 50 
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Namazın (salatın) sözlükte dua anlamına geldiği de söylenmiştir. Dua da iki 
türlüdür: İbadet duası ile dilek duası. İbadet eden bir kimseye dua eden denildiği 
gibi, dilekte bulunan kimseye de dua eden denilir. İşte yüce Allah'ın: "Rabbiniz: 
Bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim dedi. " (el-Mu'min, 40/60) buy
ruğu da bu iki anlama göre açıklanmıştır. Siz bana itaat edin ben size sevap ve 
mükafat vereyim diye de açıklanmıştır. 

Benden dileyin, ben de size vereyim diye de açıklanmıştır. Yüce Allah' ın :  
"Kullarım beni sana soracak olurlarsa şüphesiz ki  ben pek yakınım. Dua edenin 
duasını -bana dua ettiği takdirde- kabul ederim. "  (el-Bakara, 2/186) buyruğu da 
bu iki anlam ile açıklanmıştır. 

Doğrusu ise dua lafzının her iki türü de kapsadığıdır. Bu da müşterek anlam 
sözkonusu olmaksızın ,  dilde bu anlama geldiği kabul edilmiş bir lafızdır. 

Dua lafzının ibadet manasına dua hakkında kullanıldığı buyruklardan ba
zıları şöyledir: "De ki: Allah 'tan gayrı (ilah diye) iddia ettiklerin ize dua edin ba
kayım. Onlar göklerde de, yerde de zerre ağırlığınca bir şeye sahip değildirler. " 
(Sebe ', 34122); "Halbuki Allah 'ı bırakıp da dua ettikleri, h içbir şey yaratamazlar. 
Onların kendileri yaratılmıştır. "  (en-Nah/, 16/20); "Deki: Eğer duanız olmasaydı, 
Rabbimin yanında sizin ne değeriniz olurdu?" (el-Furkan, 25177) 

Bu husustaki iki görüşten sahih olanı, eğer siz ona ibadet ve dua etme
seydiniz . . .  anlamında olduğudur. Sizin ona ibadetiniz olmasaydı, o size niye 
önem versin? Bu durumda mastar faile izafe edilmiş olur. Yine yüce Allah şöy
le buyurmaktadır: "Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Gerçek şu ki 
o haddi aşanları sevmez. Orası ıslah edilmişken yeryüzünde fesad çıkarmayın. 
Ona korkarak ve umarak dua edin. " (el-A'raf, 7/55-56) Şanı yüce Allah nebileri 
ve rasulleri hakkında haber vererek şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz bunlar ha
yırlı işler yapmaya koşarlar. Umarak, korkarak bize dua ederlerdi. "  (el-Enbiya, 
21/90) 

Bu yol, birinci yoldan ve duanın neye ad olduğu hususunda görüş ayrılığı 
bulunduğu iddiasından daha güzeldir. Böylelikle şer' i salat adı ile ilgili acaba 
bu sözlükteki anlamdan hareketle mi aktarılmıştır ve o takdirde şer' i bir hakikat 
anlamında mıdır yoksa şer' i-mecazi bir anlam mı taşır, şeklinde sözkonusu edilen 
açıklanması problem olan hususlar da ortadan kalkmaktadır. Buna göre salat 
sözlük anlamı olan dua hakkında geçerliliğini sürdürebilmektedir. 

Dua da ibadet duası ve dilek duası olmak üzere iki kısımdır. Namaz kılan 
bir kimse ise tekbir getirdiği andan itibaren selam verinceye kadar ibadet olan 
dua ile dilek ihtiva eden duada bulunur. Bundan dolayı kişi, mecazi anlamıy
la değil, aktarılmış anlamıyla değil, hakikat anlamıyla salat içerisinde demektir. 
Fakat salat adının özel ibadet hakkında özellikle kullanılması, dilcilerin ve örf 
ile ilgilenenlerin özel olarak kullandıkları diğer lafızlar gibidir. Bunlar bu anlamı 
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kapsamına giren bazıları hakkında tahsis ederler. Dabbe, re's ve benzerleri gibi. 
İşte bir lafzın tahsis edilmesi ve onun kullanıldığı birimler arasında bazıları hak
kında kullanılmasının ifade ettiği nihai anlam budur. Bunun için de ayrıca nakil 
(anlamın aktarılması) da gerekmez, asıl konulduğu anlamın dışına çıkmak da 
gerekmez. 

Doğrusunu en iyi bilen Allah' tır. 

Yüce Allah'm Kullarına Salat Etmesi 

Bu anlatılanlar insanın salatı ile alakalıdır. 

Şanı yüce Allah' ın kullarına salat etmesi ise genel ve özel olmak üzere iki 
türlüdür. 

Genel olanı mümin kullarına salat etmesidir. Yüce Allah : "O size salat ge
tirendir. Melekleri de . "  (el-Ahzab, 43) diye buyurmaktadır. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem-' in mümin kimselere salat ile dua etmesi de bu türdendir. Onun: 
"Allah' ım, Ebu Evfü ailesine salat getir. "309 

ikinci tür ise özel olarak nebilerine ve rasullerine onlar arasında da özellikle 
de sonuncuları ve en hayırlıları olan Muhammed (s .a ) 'a  salat getirmesidir. 

Allah' ın salatının anlamı hususunda farklı görüşler vardır. 

Bir görüşe göre onun salatı rahmettir. İsmail310 dedi ki : Bize Nasr b. Ali tahdis 
etti, dedi ki : Bize Muhammed b .  Seva, Cuveybir'den tahdis etti, o ed-Dahhak'tan 
dedi ki : "Allah' ın salatı onun rahmeti, meleklerin salatı ise dua demektir. " 

el-Müberred dedi ki: Salatın asıl anlamı rahmettir. O halde salat Allah ' tan da 
rahmettir, meleklerden de rahmettir31 1  ve Allah'tan rahmetin dilenmesidir. 

Müteahhir alimlerinin çoğu tarafından bilinen görüş budur. 

İkinci görüş ise Allah' ın salatı onun mağfireti demektir. 

309 Buhari, III, 423; Müslim, III, 130 buyruğu ile bir başka hadisteki şu ifadeler de buna ör
nektir: "Bir kadın Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-'e: Bana ve kocama salat getir, 
deyince, Allah Rasulü de: Allah sana ve kocana salat etsin, diye buyurdu." Sahih bir hadis 
olup, bunu rivayet edenler: Ahmed, 111, 390; Ebu Davud, iV, 393; Darimi, 1 , 28; İbn Hibban, 
e/-Mevôrid, no: 1950; Ebu Ya' la, iV, 59; İbn Hibban, V, 484. Hepsi de Nubeyh el-Anezi 
yolu ile rivayet etmiş olup, sika bir ravidir. Tirmizi, iV, 187,  hadis no: 1 7 1 7'de, el-leli, s. 448, 
no: 1 682'de; İbn Hibban, es-Sikaat, \/, 484'de sika olduğunu belirtmişlerdir. İbn Hacer de 
rivayet ettiği hadislerin sahih olduğunu Tirmizi, İbn Huzeyme, İbn Hibban ve el-Hakim'den 
naklen belirtmektedir. Tehzibu 't-tehzib, X, 4 1 7  

3 1 0  Kadı İsmail, Fad/u 's-Sa/ôti a/e 'n-Nebi (s .a), s .  80, no: 96'da rivayet etmiş olup, b u  eserin mu
hakkıki el-Elbani de şöyle demiştir: "Senedi oldukça zayıf ve mevkuftur. Seneddeki Cuvey
bir, Said el-Ezdi'nin oğludur. Hafız, Takribu't-Tehzib'de: Oldukça zayıftır. ( ! ,  136) demiştir. 

3 1 1  el-Muniriyye ve el-Muhammediyye baskısında b u  şekildedir. Daru't-Turas baskısında ise: 
"Rikkattır" şeklindedir. (s. 122)  
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İsmail dedi ki:312 Bize Muhammed b.  Ebi Bekr tahdis etti, bize Muhammed 
b.  Seva, Cuveybir'den tahdis etti , o ed-Dahhak'tan naklen: "O size salôt eden
dir" buyruğunu, Allah' ın salatı onun mağfiretidir. Meleklerin salatı ise duadır, 
diye açıklamıştır. 

Bu görüş de bir önceki görüş türündendir. Her ikisi de çeşitli bakımlardan 
zayıftır: 

Birinci husus, şanı yüce Allah, kendi kullarına salat getirmesi ile rahmeti 
arasında fark gözeterek şöyle buyurmuştur: "Sabredenleri müjdele! Onlar kendi
lerine bir musibet gelip çattığında: Muhakkak biz Allah 'ınız ve m uhakkak biz ona 
dönücü/eriz. derler. işte Rab/erinden bir salôt ve bir rahmet hep onların üzerin
dedir ve onlar doğru yola erdirilen/erin ta kendileridir. " (el-Bakara, 2/1 55-1 5 7) .  

Görüldüğü gibi yüce Allah rahmeti salata atfetmiş bulunmaktadır. Bu da 
onların farklı olmalarını gerektirmektedir. Atıf yapmanın asıl anlamı da budur. 
Böyle olmadığını söyleyenlerin delil diye gösterdikleri: 

d. " ır. 
"Onun söylediği sözleri kezb ve meyn (her iki lafız da yalan anlamındadır) 

Sözü ise oldukça şaz ve nadiren görülen bir örnektir. Sözlerin en fasihi ona 
göre yorumlanamaz. Üstelik el-meyn, kezib'den daha özel bir anlam ifade eder. 

İkinci husus, Allah'ın salatı nebilerine, rasOllerine ve mümin kullarına mah
sustur. Rahmeti ise her şeyi kuşatmıştır. Dolayısıyla salat, rahmet ile eş anlamlı 
değildir. Ancak rahmet, salatın gereklerinden, onun ayrılmazlarından ve sonuç
larındandır. 

Salat' ı rahmet diye yorumlayan kimseler maksadının bir kısmı ve semeresi
nin bir parçası ile açıklamış olur. Bu da Kur'an lafızlarının tefsirinde çokça görü
len bir husustur. 

RasOlullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' in da bazen bir lafzı gerekleriyle ve onun 
manasının bir bölümü ile de tefsir ettiği olmuştur. Rayb'i şek ile tefsir etmesi gibi . 
Oysa şek, rayb' in bir bölümünün adıdır. Mağfiret' in de setr (örtmek) ile açıklan
ması da bunun gibidir. Örtmek de mağfiretin bir parçasını teşkil eder. Rahmet' in  
ihsanda bulunmak iradesi ile tefsiri de böyledir. Oysa ihsan, rahmetin bir ge
reğidir. Bunun benzerleri pek çoktur. Biz bunları Usu/u 't-Tefsir adlı eserimizde 
zikretmiş bulunuyoruz. 

Üçüncü fark: Müminlere rahmet okumanın caiz olduğunda görüş ayrılığı 
yoktur. Ancak selef ve halef, nebiler dışındakilere salat getirmenin cevazı husu
sunda üç farklı görüşe sahiptir. Yüce Allah' ın izniyle bunları daha sonra zikrede
ceğiz. 

312 Az. önce geçen rivayette belirtildiği gibi senedi zayıftır. 

., 
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Böylelikle bu iki lafzın (salat ile rahmet' in) eş anlamlı olmadığı ortaya çık
maktadır. 

Dördüncü fark: Eğer salat, rahmet anlamında olsaydı, emrin yerine getiril
mesi hususunda onun yerini tutması gerekirdi .  Böylelikle de salat getirmeyi farz 
kılana göre kul, Allah ' ım Muhammed'e ve Muhammed'in aline rahmet buyur, 
dediği takdirde bu farziyetin yerine getirilmesi gerekirdi .  Oysa durum böyle de
ğildir. 

Beşinci fark: Başkasına merhamet duyup, ona karşı kalbi incelerek, ona ye
mek yediren yahut içecek veren yada giyecek veren kimse için :  Ona salat getirdi, 
denilemez . Ona merhamet etti, denilir. 

Altıncı fark: İnsan bazen buğzettiği ve düşmanlık ettiği kimselere de merha
met edebilir. Kalbinde ona karşı bir merhamet duyar ama ona salat getirmez. 

Yedinci fark: Salatta söz söylemek kaçınılmaz bir şeydir . .  Çünkü salat, salat 
getiren kimsenin salat getirdiği kimseye bir övgüsü, onu yüceltmesi, güzelliklerini, 
sahip olduğu hususiyetleri dile getirmesi ve onu anmasıdır. Buhari, Sahih' inde 
Ebu' l-Aliye'den şöyle dediğini zikretmektedir:313 "Allah' ın RasOlüne salatı, me
lekler nezdinde ona senada bulunması (onu övmesi )dir. " 

İsmail de kitabında314 dedi ki : Bize Nasr b .  Ali tahdis etti, dedi ki : Bize Ha
lid b .  Yezid tahdis etti, o Ebu Ca'fer'den, o er-Rabi' b. Enes'den, onun Ebu'l
Aliye'den rivayetine göre; "Muhakkak Allah ve melekleri nebiye salat ederler" 
buyruğu hakkında dedi ki: "Aziz ve celil olan Allah'ın salatı ona senada bulun
ması (övmesi) demektir. Meleklerin ona salatı ise dua demektir. " 

Sekizinci fark: Şanı yüce Allah, kendisinin salat getirmesi ile meleklerinin 
salat getirmesi arasında fark gözetmiş ve ancak her ikisini aynı fiille ifade ederek: 
"Şüphesiz Allah ve onun melekleri nebiye salat ederler. " (el-Ahzab, 33/56) diye 
buyurmaktadır. Böyle bir salatın rahmet olması ise caiz değildir. Ancak bu şanı 
yüce Allah'ın senası ve meleklerin ona senada bulunması (övmesi )dir. 

Salat, müşterek lafızdır. Her iki anlamda da kullanılması caizdir de denile
mez. Çünkü bunun da çeşitli sakıncaları vardır. 

313 Buhari, Vlll , 392'de ondan muallak olarak. Hafız İbn Hacer: "Bunu İbn Ebi Hatim rivayet 
etmiştir. . .  " demiştir. Ayrıca bk. ed-Durru'l-mensur, VI, 646'da: Bunu Abd b. Humeyd ve 
Ebu Hatim rivayet etmiştir, demektedir. 

314 Fad/u 's-Saldti a/e 'n-Nebi (s.a) , Muhakkik muhterem el-Elbani şöyle demektedir: "Senedi 
mevkuf, hasendir. Ravileri, Ebu Cafer dışında sikadırlar. O da er-Razi diye bilinir. Adı husu
sunda görüş ayrılığı vardır. Hıfzının kötülüğü dolayısıyla bir dereceye kadar zayıftır. Bunun 
gibi birisinin rivayet ettiği hadislerden merfu olması halinde sakınılır. Ondan mevkuf olarak 
rivayet edilirse -burada olduğu gibi- yüce Allah'ın izniyle onda bir beis yoktur. . .  " s. 80, no: 
95. Ayrıca daha önceki nota da bakınız. 
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1 - Müştereklik aslolana aykırıdır. Hatta dilin kullanımında bunun tek bir la
fızda olduğu dahi bilinmemektedir. Nitekim aralarında el-Müberred' in ve başka
larının da bulunduğu önder dil bilginleri bunu açıkça ifade etmişlerdir. Müşterek
lik, ancak dili kullananların çokluğu sebebiyle arızi olarak ve tesadüfen meydana 
gelebilir. Daha sonra dil karışınca müştereklik de arızi olarak ortaya çıkar. 

2- Çoğunluk müşterek lafzın ister hakikat yoluyla, ister mecaz yoluyla her 
iki anlamı hakkında da kullanılmasını caiz kabul etmezler. Şafii -radıyallahu anh
' dan onun bunu caiz gördüğüne dair yapılan nakil, ondan sahih olarak gelmiş 
değildir. Onun şu sözünden hareketle söylenmiştir: "Bir kimse mevlalarına va
siyette bulunursa ve onun hem yukarıdan , hem aşağıdan mevlaları var ise , bu 
vasiyeti hepsini kapsar. " Bundan hareketle bazıları "mevla" lafzının her ikisi hak
kında müşterek olduğunu zannetmiş ve herhangi birileri tayin edilmemişse her 
ikisi hakkında da yorumlanacağını  söylemiştir. Ancak bu doğru değildir. Çünkü 
mevla lafzı , anlamı ittifakla belirlenmiş lafızlardandır. Şafii ve mezhebindeki za
hir görüşe göre Ahmed , bu lafzın kapsamına her iki mevla türünün de girdiğini 
kabul ederler. Bu lafız ona göre müşterek değil ,  tevatu ile (tarafların ittifakı ile )  
kabul edilmiş umumi bir lafızdır. 

Yüce Allah' ın :  "Yahut kadınlara lems ettiğinizde" (el-Maide , 5/6)buyruğu ile 
ilgili olarak Şafii -radıyallahu anh- ' ın birisi ile tartışmasında ona "lems" ile cima' da 
kastedilebilir denilince, onun : Bu lafız hakikat anlamıyla el ile dokunmak anla
mındadır. Mecazi olarak da cima' anlamındadır, diye açıklamada bulunduğuna 
dair yapılan nakile gelince, böyle bir şey Şafii' den sahih olarak nakledilmemiştir. 
Onun bilinen sözleri türünden de değildir. Bu ancak müteahhir fukahadan birisi
nin söylediği bir sözdür. Müşterek lafzın aynı anda her iki anlamı ile kullanılması 
iddiasını çürütmek üzere ondört ayrı delili "et-Ta 'lik ale 'l-Ahkôm" adlı eserimizin 
"Mes'eletu' l-Kur' " başlığında zikretmiş bulunuyoruz .315 

O halde salat' ın anlamı ,  bu lafızdan anlaşıldığı üzere rasCılden övgü ile söz 
etmek, ona itina göstermek, şerefinin, faziletinin ve saygınlığının üstünlüğünü 
ortaya koymak olduğuna göre, ayet-i kerimede geçen "salat" lafzı her iki anlama 
göre de yorumlanabilecek müşterek bir lafız olamaz. Aksine bir anlamda kulla
nılmış olur. Lafızlarda aslolan da budur. Yüce Allah ' ın izniyle bu meseleye : "Mu
hakkak Allah ve onun melekleri Peygambere salôt ederler. " (el-Ahzab , 33/56) 
buyruğunun tefsirine dair açıklamalarımızda döneceğiz.316 

315 Muhterem Bekr Ebu Zeyd -Allah onu korusun- : Ben İbnu' l-Kayyim'in biyografisini yazanlar 
arasında İbn İsa'nın Şerhu' n-Nuniyesi 'nin mukaddimesindeki ifadeler dışında bu eserden 
söz edeni görmedim. (et-Takrib /i Fıkh İbn Kayyim el-Cevziyye, I, 193) demektedir. 

3 16  Cilôu 'l-efhô.m, 81-85 
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1 04.  Onlar, Allah 'ın kullarından tevbeyi kabul etmekte, sadakaları 

alan ın ancak kendisi olduğun u ve muhakkak tevbeleri kabul edenin, 
Rah im olanın yaln ız O olduğunu bilmediler mi? 

1 05. De ki: "Haydi amel edin !  Allah, Rasulü ve mü 'minler de iş
lediğinizi görecektir. Siz görüneni de görünmeyeni de bilene (Allah ' a) 
döndürüleceksin iz. O da size yaptıkların ızı haber verecektir. " 

1 06. (Savaşa katılmayanlardan) diğer bir kısım da Allah 'ın (hakla
rındaki) emrine bırakılmışlardır. Allah onları ya azaba uğratacak yahut 
tevbelerini kabul edecektir. Allah herşeyi bilendir, (her şeyi) tam bir hik
metle yapandır. 

1 0 7. (0 münôfıklar arasında) zarar vermek, inkar etmek, mu 'minler 
arasına ayrılık sokmak için ve -daha evvel Allah 'a ve Rasulü 'ne savaş 
açan kimselere- beklemek ve gözetlemek yeri olmak üzere bir mescid 
edinenler ve: "İyilikten başka bir şey kastetmedik" diye yemin edenler 
(vardır) . Halbuki Allah onların muhakkak yalancı olduklarına şahidlik 
eder. 



292 •!• Bedai 'ut-tefslr 

1 08. Onun (mescidin) içerisinde h içbir vakit (namaza) durma. İlk gü
nünden temeli takvô üzerine kurulan mescid(-i Kubô), içinde (namaza) 
durmana elbette daha layıktır. Orada tertemiz olmayı arzu eden erkek
ler vardır. Allah da temizlenen/eri sever. 

1 09. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi ha
yırlıdır, yoksa binasın ı  yıkılmaya yüz tutmuş bir yerin kenarına kurup 
da on unla birlikte kendisi de Cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? 
Allah zôlimler topluluğunu hidôyete erdirmez. 

1 1  O. Kalpleri parça parça olmadıkça kurdukları b ina kalblerinde da
imi bir kuşku kaynağı olmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, 
tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. 

1 1 1 .  Şüphesiz Allah, mü 'minlerden canlarını ve mallarını -onlara 
Cennet'i vermek karşılığında- satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşır, 
öldürür ve öldürülürler. Tevrat 'ta, Incil 'de ve Kur'ôn'da yerine getirmeyi 
taahhüt ettiği hak bir vaaddir. Allah'tan daha çok ahdini kim yerine ge
tirebilir ki? O halde yapmış olduğunuz bu alış verişe sevinin. En büyük 
kurtuluş işte budur! 

Tefsiri : 

Şanı yüce Allah burada Cennet' i müminlerin canlarının ve mallarının bir be
deli olarak tayin etmiştir. Onlar onun uğrunda bunları feda edecek olurlarsa bu 
bedeli hak ederler. Yüce Allah onlarla bu akdi yapmış ve bunu çeşitli pekiştirici 
ifadelerle tekid etmiş bulunmaktadır: 

1- Şanı yüce Allah'ın bunu onlara "inne: şüphesiz, muhakkak" tekid edici 
edatı ile onlara haber vermektedir. 

2- Bunu meydana gelmiş, sabit olmuş ve yerini bulmuş mazi (geçmiş) kipi 
ile haber vermektedir. 

3- Yüce Allah bu ahdi, kendi zatına izafe etmiş ve satılan bu şeyleri bizzat 
kendisinin satın almış olduğunu belirtmiştir. 

4- Şanı yüce Allah asla vazgeçmemek ve terk etmemek üzere bir vaad olarak 
bu bedeli teslim edeceğini vaat etmiş olduğunu haber vermektedir. 

5- Yüce Allah' ın bunun kendi zatı için yerine getirilmeyi tespit ettiği bir hak 
olduğunu söyleyerek, kullarına vücub belirten bir kip ile bildirmektedir. 

6- O bunu bu vaadin üzerinde bir hak olduğunu belirterek tekid etmekte-
dir. 

7- Yüce Allah bu vaadin bulunduğu yerleri de haber vermektedir. Bu vaad 
semadan indirmiş olduğu en faziletli kitapları olan Tevrat, İncil ve Kur'an'da yer 
almıştır. 
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8- Kullarına inkar istifhamı kipi ile haber vererek, Allah'tan daha çok hiç 
kimsenin ahdine bağlı kalmasının sözkonusu olamayacağını belirtmektedir. 

9- Şanı yüce Allah onlara bu akid dolayısıyla sevinmelerini, bu konuda bir
birlerine akdin bağlayıcı bir şekilde bitmiş olduğunu söyleyerek müjdeleşmeleri
ni, artık böyle bir akdin muhayyerliğinin de sözkonusu olmayacağını, feshedil
meyeceğini de belirtmelerini emir buyurmuştur. 

1 0- Yüce Allah, pekiştirici ve vurgulu ifadelerle kendisi ile yapmış oldukları 
bu alışverişin en büyük kurtuluş olduğunu da onlara haber vermektedir. Burada 
bey' onların verdikleri bedel karşılığında aldıkları şey (mebi' ) anlamında yani 
Cennet' in kendisidir. Yüce Allah'ın: "Yapmış olduğunuz alışveriş " buyruğu kar
şılığını aldığınız ve bedelini ödediğiniz demektir. 

Şanı yüce Allah bu akdin başkaları dışarıda kalarak kimler için tahakkuk 
ettiğini sözkonusu etmektedir. Bunlar onun hoşlanmadığı şeylerden tövbe eden
ler, sevdiği şeyleri işleyerek ona ibadet edenler, sevdikleri ve sevmedikleri şeyler 
dolayısıyla hep ona hamd edenler, seyahat edenler -ki bu oruç tutmakla da tefsir 
edilmiştir, ilim talebi için yolculuk yapmakla da, cihad etmekle de, sürekli itaat 
etmek ile de tefsir edilmiştir- olduklarını belirtmektedir. 

, 

Bu husustaki tahkike göre31 7  yüce Allah' ı zikretmek, onun muhabbetinde 
ona dönmekte, ona kavuşma şevkini  duymakta kalbin seyahatte bulunmasıdır. 
Sözü geçen bütün fiiller de bunun bir sonucudur. Bundan dolayı şanı yüce Al
lah, Peygamberin hanımlarını boşayıp, onların yerine Allah ona başka hanım
ları nasip edecek olursa bunların seyahat eden kadınlar olacaklarını belirterek 
nitelendirmektedir.318 Bu hanımların seyahati ise ne cihad, ne de ilim talebi için 
yolculuktur. Sürekli oruç tutmak da değildir. Bu, kalplerinin yüce Allah' ın mu
habbeti, haşyeti ve ona inabe (yönelmek) ile onu zikretmekle, seyahat etmektir. 

Burada şanı yüce Allah' ın tövbe ve ibadeti birlikte sözkonusu ettiği üzerinde 
düşünelim . Tövbe onun hoşlanmadığı şeyleri terk etmek, ibadet ise sevdiği şey
leri yapmaktır. Hamdi ve seyahati de bir arada nasıl sözkonusu ettiği üzerinde 
düşünelim. Hamd, kemal vasıfları ile ona senada bulunmaktır. Dil en faziletli 
zikir ile onu anarak seyahat ederken, kalbin seyahati de onun muhabbeti, zikri, 
celal ve azametini yüceltmek ile olur. Nitekim yüce Allah Peygamber efendimizin 
hanımlarının sıfatları arasında ibadeti ve seyahati de birlikte zikretmiş bulunmak
tadır. Bunların biri bedenin ibadeti ise ,  diğeri de kalbin ibadetidir.319 

317 Bk. Taberi, Tefsir, XI ,  36 
318 Bununla Tahrim suresinde yer alan: "Eğer o sizi boşarsa Rabbinin ona yerinize . . .  daha 

hayırlı eşler vermesi umulur. "  (et-Tahrim, 66/5) buyruğunu kastetmektedir. 
319 Hadi'l-ervah, 75-76 
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1 12. (Bu alış verişi yapanlar), tevbe edenler, ibadet edenler, hamd 

edenler, seyahat] edenler, rüku ' ve sücud edenler, iyiliği emredenler, 
kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah 'ın sınırlarını  koruyanlardır. 
O mü 'minleri müjdele! 

1 13. O çılgın ateşlikler oldukları açıkça ortaya çıktıktan sonra akra
baları dah i  olsalar, müşriklere Peygamberin de m ü 'minlerin de mağfiret 
dilemeleri olur şey değildir. 

1 14. Ibrahim 'in babasına mağfiret dilemesi ancak ona verdiği bir 
sözden dolayı idi. Ama onun Allah 'ın düşmanı olduğu açıkça kendisine 
belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim çokça yalvarıp yakaran 
ve gerçekten yumuşak huylu idi. 

1 1 5. Allah bir kavme hidayet verdikten sonra, sakınacakları şeyleri 
kendilerine apaçık bildirmedikçe onları saptırmaz. Şüphesiz Allah her 
şeyi çok iyi bilendir. 

Tefsiri : 

Bu yüce Allah' ın onlara gerekli beyandan sonra beyanını kabul etmemeleri 
ve gereğince amel etmedikleri için kendisinin onlara verdiği bir ceza olarak onları 
dalalete düşürmesidir. Yüce Allah onları h idayetten saptırmakla cezalandırmıştır. 
Şanı yüce Allah bu beyan olmadıkça hiç kimseyi saptırmış değildir.320 

320 Medaricu 's-sôlikin, I, 42 
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1 1 6. Şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Al/ah 'ındır. Diriltir ve öldürür. 
Sizin Allah'tan başka ne bir veliniz, ne de bir yardımcınız vardır. 

1 1 7. Anda/sun ki Allah Peygamberin i de içlerinden bir grubun gö
nülleri az kalsın eğrilmek üzere iken dar zamanda ona tabi  olan m uha
cirlerle ensarı da teubeye muvaffak etti. Sonra onların bu teubelerini 
kabul buyurdu. Çünkü O, onları çok esirgeyendir, çok bağışlayandır. 

Tefsiri: 

İşte bu kula tövbenin Allah nezdindeki değerinin,  faziletinin , müminin kema
linin en ileri derecesi olduğunun anlatılabileceği en büyük ifadeler arasındadır. 
Çünkü şanı yüce Allah bu kemali onlara gazvelerin sonuncusundan sonra321 ver
miş bulunmaktadır. Ona gelinceye kadar umduklarını gerçekleştirmiş, canlarını, 
mallarını, yurtlarını Allah için cömertçe feda etmişlerdi ve nihayet Allah onları 
tövbe etmeye muvaffak etmiş, tövbelerini kabul buyurmuştu. Bundan dolayı Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- Ka'b' ın tövbe ettiği günü "annesinden doğduğu 
günden itibaren o güne kadar geçirdiği en hayırlı gün" olarak değerlendirmiştir.322 
Bunu gereği gibi ancak Allah ' ı  tanıyanlar, Allah' ın ,  Üzerlerindeki haklarını bilen
ler, Allah'a karşı yapması gereken ubCıdiyyeti, kendi nefsini ,  sıfatlarını ve fiillerini 
bilenler, Rabbinin Üzerlerindeki haklarına nispetle yaptıkları ubCıdiyyetin denizde 
bir damla olduğunu bilenler bilebilir. Tabi bunun da zahiri ve batıni afetlerden 
yana da selamette olması gerekir. 

Affetmesi, mağfireti , kullarını mağfiret ve rahmeti ile kuşatması dışında kulla
rı için kurtuluş olmayanın şanı ne yücedir! Ya bu olacaktır yada helakleri sözko
nusudur. Eğer adaletiyle onlara davranırsa, göklerde ve yerde bulunanları -on
lara zulüm etmesi sözkonusu olmaksızın- adaletiyle azap etmiş olur. Eğer onlara 
merhamet edecek olursa şüphesiz onun rahmeti onlar için kendi amellerinden 
daha hayırlıdır. Çünkü onlardan hiçbir kimse ameliyle kurtulamaz . 

Şanı yüce Allah' ın, ayetin başında ve sonunda onların tövbelerini kabul et
tiğini iki defa tekrarlamış olduğu üzerinde düşünelim. O önce onlara tövbe etme 
muvaffakiyetini vererek tövbe etmelerini sağladı . Onlar tövbe edince onların töv
belerini kabul ile ikinci olarak da tövbeleri gerçekleşmiş oldu. Bu tövbeyi fiilen 
yapma muvaffakiyetini onlara o verdi .  Lütfuyla da tövbelerini kabul etti. O halde 
bütün hayır ondandır, onun ile olur, yalnız ona aittir, onun ellerindedir. Dilediği 
kimseye ihsan ve lütuf olmak üzere verir, dilediği kimseleri de hikmetinin ve ada
letinin bir gereği olarak da mahrum bırakır. 

321 Yani önceden de açıklandığı gibi TebCık gazvesinden sonra 
322 Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Kab'a tövbesinin kabul edildiğine dair buyruk nazil 

olunca şöyle demişti: "Annenin seni doğurduğu günden bu yana gördüğün en hayırlı gün 
ile müjdeliyorum seni . "  Bu hadisi Ahmed, III. 456; Buhari, Vl, 7 1 7 :  Müslim, V. 614'de 
rivayet etmişlerdir. 
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1 18. Geri b ırakılan üç kişinin de (tevbesini kabul buyurdu) . Öyle ki 

yeryüzü bunca genişliğine rağmen onlara dar gelm iş, v icdanları kendi
lerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah (ın gazabın)dan yine O'ndan başka 
sığınacak hiçbir yer olmadığını anlamışlardı. Sonra tevbe(lerinde sebat) 
etsinler diye onları tevbeye muvaffak buyurdu. Şüphesiz Allah tevbeyi 
kabul edendir, hakkıyla merhamet edendir. 

Tefsiri : 
Geri bırakılan üç kişinin de (tevbesini kabul buyurdu) .  Ka'b b. Malik bunu 

çok doğru bir şekilde tefsir etmiştir. Şöyle ki onlar savaşa çıkmayıp geri kalan
lardan RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in huzuruna gelerek yemin edip, özür 
beyan edenler arasından geriye bırakılmışlardı .  RasCılullah -sallallahu aleyhi vesel
lem- bu üç kişiyi onlardan sonraya bırakmış, aralarından bunların durumunun 
açıklığa kavuşturulmasını sonraya ertelemişti. Sözkonusu geri bırakılmaları gaza
dan geri kalışları değildir. Çünkü bunu kastetmiş olsaydı "geri kalanlar" demesi 
gerekirdi. Nitekim yüce Allah : "Gerek Medinelilerin, gerek çevresinde bulunan 
Bedevilerin Allah 'ın Rasulünden geri kalmaları . . .  yaraşmaz. " (et-Tevbe, 9/120) 
diye buyurmuştur. 

Bunun sebebi ise onların bizzat geri kalışlarının , kendilerinin dışında bulu
nan geri kalanların durumundan farklı oluşu idi .  Bu sebeple onları diğerlerinden 
geriye bırakıp, erteleyen Allah' tır. Onlar bizzat kendileri ondan geri kalmadılar. 

Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.323 

Şanı yüce Allah onların tövbelerini kabul etmesinin , kendilerinin tövbe et
mesinden daha önce olduğunu, onları tövbe edenler haline getirenin de o oldu
ğunu haber vermektedir. Böylelikle bu, onların tövbe etmelerini gerektiren bir 
sebep olmuştu . İşte bu da onların yüce Allah tövbe etmelerini ihsan etmedikçe 
onların tövbe etmediklerine delildir. Hüküm, illeti yoksa sözkonusu olmaz.324 

1 1 9. "Ey iman edenler! Allah 'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. " 

323 Zô.du 'l-me'ô.d, 111, 591 ,  592 
324 Medô.ricu 's-sô.likin, 1, 313 
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Tefsiri: 

Seleften birden çok kişi şöyle demektedir:325 Bunlar Muhammed -sallallahu 
aleyhi vesellem - ' in ashabıdır. Sadıkların önderlerinin onlar olduğunda şüphe yok
tur. Onlardan sonra gelen her sadık sıdkında mutlaka onlara uyar. Hatta onun 
sıdkının hakikati onlara tabi olması, onlarla birlikte bulunması iledir. Bilindiği gibi 
bir hususta onlara muhalefet eden bir kimse -başka hususlarda onlara muvafa
kat etse dahi- onlara muhalefet ettiği hususta onlarla birlikte olmaz. O takdirde 
de o kimse hakkında onlarla beraber olmadığını söylemek doğru olur. Bu du
rumda da kayıtsız ve şartsız birlikteliği sözkonusu olmaz.  Onlara muvafakat ettiği 
hususlarda bir parça birlikteliği sabit olsa bile . Çünkü bu kadarcık birliktelik ile 
onlarla birlikte olduğunu söylemek mümkün olmaz. Bu da şanı yüce Allah' ın 
ve Rasulünün zina eden, içki içen ,  hırsızlık yapan ve bir talanda bulunan kimse 
hakkında mutlak imanın sözkonusu olmayacağını belirtmelerine benzer. Çünkü 
böyle bir kimse hakkında, onda bir parça iman vardır, denilme hakkını elde ettiği 
mutlak ismin ondan kaldırılması sözkonusu olmasa dahi, tam anlamıyla mümin 
adını hak etmez . Bu da: Mutlak olarak fakih ve alim, fıkhın ve ilmin bir ya da 
iki meselesini bilen kimse için kullanılmamakla birlikte, böyle bir kimse için: O, 
ilimden bir şeyler bilir, denilebilmesine benzer.326 

120. Gerek Medine'lilerin, gerek çevresinde bulunan bedevilerin 
Allah' ın Rasulü'nden geri kalmaları, kendi nefislerini ona tercih etmeleri 
yaraşmaz. Çünkü Allah yolunda susuzluk, yorgunluk, açlık çekmeleri, 
kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmaları, bir düşmana karşı zafere 
ulaşmaları karşılığında mutlaka 

121 . Onlar küçük büyük ne infak ederlerse, (ve cihada giderken) 
her bir vadiyi aştıklarında muhakkak bu onlara (sevap olarak) ya
zılmıştır ki; Allah, o yapmakta olduklarının en güzeliyle kendilerini 
m ükafat/andırsın. 

325 Taberi, Tefsir, XI, 62 
326 İ'/ômu '/-muvakkı'in, iV, 165-166 
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Tefsiri : 

Yüce Allah birinci ayet-i kerimede onların itaat ve fiillerinden dolayı onlara 
salih bir amel yazılacağını haber vermektedir. 

İkinci ayet-i kerimede de başladıkları salih amellerin bizzat kendileri için ya
zıldığını bildirmektedir. Aradaki fark şudur: Birincisi onların fiilleri değildir. Fiilleri 
dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte yüce Allah , bunların karşılığında 
onlara salih bir amel yazar. İkincisi ise bizzat onların amelleridir. Bu da onlara 
yazılmıştır. 327 

Faydalı ilmin sevabı ve ecri de ona sebep teşkil etmesi dolayısıyla kula ya
zıl ır. Çünkü kula bizzat işlediği dolayısıyla da yahut kendi işlediğinden meydana 
gelen dolayısıyla da sevap verilir. Şanı yüce Allah bu iki esası kitabında Berae 
(Tevbe) suresinde sözkonusu ederek şöyle buyurmaktadır: "Çünkü Allah yolun
da . . .  Şüphesiz Allah iyi hareket edenleri mükafatsız bırakmaz. " ( et-Tevbe ,  9/120) 
diye buyurmaktadır. 

Bütün bu hususlar onların kudretleri çerçevesinde olmayan ve fiillerinden 
ortaya çıkan şeylerdir. Onların kudretleri içerisinde olan ise fiilen başladıkları ve 
bunların sebepleri olan hususlardır. Daha sonra yüce Allah şöyle buyurmakta
dır: "Onlar küçük büyük ne infak ederlerse her bir vadiyi aştıklarında muhakkak 
bu onlara yazılmıştır ki Allah o yapmakta olduklarının en güzeliyle kendilerini 
mükafatlandırsın. " 

Yaptıkları harcamalar, bir vadiyi kat etmeleri , onların kudretleri ile yapa
bildikleri işlerdir. Birinci kısımda da: "Karşılığında mutlaka kendilerine salih bir 
amel yazılır" diye buyurmaktadır. Ancak dolaylı olarak ortaya çıkan, fiillerinden 
ve başka şeylerden olmak üzere iki ayrı şeyin sonucudur. Çünkü onların fiilleri 
ortaya çıkan bu hususların bağımsız bir sebebi değildir. Aksine bunlar sebebin 
parçalarından bir parçadır. Bundan dolayı onlar için fiillerine mukabil olan ne 
ise o yazılır. Aynı şekilde susamak, yorgunluk, düşmanı öfkelendirmek onların 
fiillerinden değildir. Bizzat bu iş kendilerine yazılmaz, fakat bu onların fiilleri do
layısıyla ortaya çıktığından ötürü onlar için karşılığında salih bir amel yazılır. 

İkinci kısım ise bizzat kudret çerçevesinde olan fiillerdir. İnfak etmek, vadiyi 
kat etmek gibi. Bu salih bir ameldir. Bundan dolayı bizzat bu amel onlara yazılır. 
Çünkü onların kudretleri çerçevesinde olan iş budur. Onların iradeleri ve kudret
leri ile meydana gelir. Bundan ötürü sevap, kudret çerçevesinde bulunan ve kud
ret ile meydana gelen fiiller hakkında sözkonusu olmuştur. Başarı Allah'tandır.328 

327 ed-Dôu ve 'd-devô, 308 
328 Miftôhu dôri 's-se 'ôde, 191  
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122. Mü 'minlerin topluca (savaşa) çıkmaları gerekmez. Onların her 
bir topluluğundan bir kesim de dinde fakih olmak ve kendilerine dön
dükleri zaman kavimlerin i uyarmak üzere {geri) kalmalı değil miydi? 
Olur ki sakın ırlar diye. 

Tefsiri : 

Şanı yüce Allah müminleri dinde fıkıh sahibi olmaya teşvik etmektedir. Bu 
da dini öğrenmek demektir. Ayrıca yanlarına dönmeleri halinde kavimlerini de 
inzar etmelerini söylemiştir. Bu da onlara öğretmek demektir. 

Ayet farklı yorumlarla tefsir edilmiştir.329 Bir görüşe göre, anlamın şöyle ol
duğu söylenmiştir: Müminlerin hepsi fıkıh öğrenmek ve bilgi edinmek için ilim 
tahsili için ülkelerinden çıkmamalıdır. Aksine onların her bir kesiminden bilgi 
sahibi ,  fakih olacak bir grup çıkmalıdır. Çıkan bu kesim daha sonra dönüp otu
ranlara ( il im öğrenmeye çıkmayanlara) öğrendiklerini öğretmelidir. Bu durumda 
nefir (çıkmak) , ilim öğrenmek için bir çıkış olur. Tfüfe ise bir ve daha fazla kimse 
hakkında kullanılır. Derler ki : Bu haber-i vahidin kabul edilebileceğine bir delil
dir. Şafii ve belli bir topluluk ayeti böylece anlamışlardır_ 

Bir başka kesim ise anlamın şöyle olduğunu söylemiştir: Müminlerin tümü
nün cihada çıkmaları gerekmez. Aksine bir kesim cihad için çıkmalıdır. Bir diğer 
kesim de oturup dinde fıkıh sahibi olmalıdır. Savaşa çıkıp gitmiş olan kesim geri 
geldi mi savaşa çıkmayıp, oturmuş olanlar o kesime fıkıh ve dinde helal ve ha
ram olan şeylere dair indirilenleri öğretmelidir. Buna göre yüce Allah ' ın :  "Fıkıh 
öğrensinler ve inzôr etsinler" buyruğu kendilerinden savaşa bir kesim giden fırka 
hakkındadır. Çoğunluğun görüşü budur. Buna göre buradaki nefir' den kasıt asıl 
anlamı ile cihad için çıkıştır. Bu tabir kullanıldığı takdirde ondan cihad anlaşılır. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak savaşa çıkın 
(infiru) ve Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihôd edin. " ( et-Tevbe, 9/41 )  
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de şöyle buyurmuştur:330 "Fetihten sonra hic
ret yoktur. Fakat cihad ve niyet vardır. Nefire (cihada} çıkmanız istenirse de nefire 
çıkınız (cihada gidiniz ) . "  

İşte bu  lafzın bilinen anlamı budur. Her iki görüşe göre de  buyruk, dinde fı
kıh sahibi olmayı, onu öğrenip öğretmeyi teşvik vardır. Şüphesiz bu cihada denk 
bir şeydir. Hatta ondan daha faziletli dahi olabilir.331 

329 Bk. Taberi, Tefsir, XI, 66 
330 Buhari, VI , 219 ve başka yerler; Müsl im, iV, 528 
33 1 Miftô.hu dô.ri's-se'ô.de, 60-61 
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Mü 'minlerin topluca (savaşa) çıkmaları gerekmez. Onların her bir toplulu
ğundan bir kesim de dinde fakih olmak ve kendilerine döndükleri zaman kavim
lerini uyarmak üzere (geri) kalmalı değil miydi? 

Yüce Allah onların uyarıp korkutmalarını kabul etmeyi vacip kılmıştır. Bu da 
onları taklit etmektir. Buna çeşitli şekillerde cevap verilecektir: 

1- Şanı yüce Allah onlara Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in yanında bu
lunmadıkları zamanlarda cihada dair nazil olan vahiy ile onları uyarıp, inzar et
melerini kabul etmeyi kendilerine (cihaddan geri dönenlere) vacip kılmıştır. Peki, 
bunun taklidi kabul eden kesimin, şahısların görüşlerini vahyin önüne geçirebi
leceklerine dair delil olan tarafı neresidir? 

2- Ayet-i kerime onlara (taklidi savuna-nlara) karşı apaçık bir delildir . .  Çünkü 
şanı yüce Allah, onların ibadetlerini ve emirlerini yerine. getirmelerini iki türe 
ayırmıştır: 

a- Cihad için çıkmak 

b- Dinde fakih olmak. Yüce Allah dinin ayakta durmasını bu iki kesimin var
lığına bağlamıştır. Bunlar emirler ve alimler ile cihad ehli ile ilim ehli olanlardır. 
Savaşa çıkanlar oturanların yerine cihad ederken,  oturanlar da savaşa çıkanlar 
için ilmin muhafazasını yaparlar. Savaşlarından geri döndükleri vakit öğrenme 
imkanını bulamadıkları ilmi, Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' den dinlemiş 
olanların verdikleri haberler ile telafi ederler. 

Burada insanların ayet-i kerime ile ilgili iki görüşü vardır: 

1- Bunların görüşüne göre mana, her bir kesimden bir fırka fıkıh öğrenmek 
için çıkıp oturanları inzar etmeli değil midir? Bu durumda ayetin anlamı ilim 
tahsili ile alakalı olur. Şafii ' nin332 ve bir grup müfessirin görüşü budur. Bunlar ay
rıca bunu vahid haberin kabulü lehine delil göstermişlerdir . .  Çünkü "taife" diye 
adlandırılacak olanların tevatür sayısına ulaşması gerekmez. 

2- Anlam şudur: Her bir fırkadan bir kesim cihada çıkıp, oturan da fıkıh öğ
renerek cihad için çıkan kesim kendilerine geri döndüğü takdirde onları inzar et
meli ve onların gidişinden sonra inen vahiyleri onlara haber vermeli değil miydi? 
Çoğunluğun görüşü ve sahih olan budur . .  Çünkü nefir cihada çıkmak demektir. 
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-:333 "Nefire çıkmanız istendiği takdirde 
siz de nefire çıkınız" diye buyurmuştur. 

Diğer taraftan "müminler" buyruğu hem Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
ile birlikte ikamet edenler hakkında, hem de yanından ayrılıp gidenler hakkında 
umumidir. Onunla birlikte ikamet edenlerin kastedildiği kaçınılmazdır. Çünkü 

332 Bk. Şafi i ,  er-Risô/e, 365-369 
333 Az. önce geçtiği üzere 
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bunlar müminlerin efendileri, ileri gelenleri idiler. Lafız nasıl olur da onları kap
samaz. Öbürlerinin görüşlerine göre ise "müminler" lafzı sadece yanından ayrılıp 
gidenler hakkında hususidir. Anlam da şöyle olur: Müminlerin hepsinin ona çıkıp 
gitmeleri gerekmez. Her bir fırkadan bir kesim çıkmalı değil miydi? 

Ancak bu, müminler lafzının zahirinden anlaşılana uygun değildir. Ayrıca 
nefir lafzının Kur'an ve sünnetteki mefhumunun dışına da çıkartılması demektir. 

Her iki görüşe göre de ayet-i kerimede yerilen taklidin doğru olduğunu kabul 
etmeyi gerektirecek bir taraf yoktur. Aksine ayet-i kerime bu tür taklidin hozuk ve 
batıl olduğuna delildir. Çünkü inzar (uyarmak) , ancak delil ile sözkonusu olabilir. 
Kendisine karşı delil ortaya konulmamış olan bir kimse ise inzar edilmemiş de
mektir. Nitekim nezir de delili ortaya koyan kimsedir. Bir delil ortaya koyamayan 
bir kimse nezir olamaz. 

O halde sizler buna taklid diyecek olursanız mesele ad koyma meselesi de
ğildir. Bizler bu anlamıyla taklidi reddediyor değiliz, buna istediğiniz ismi vere
bilirsiniz. Ancak biz, bir kimsenin tespit edilerek sözlerinin Kur' an ve sünnetin 
kendisi ile değerlendirilmesini kabul edemeyiz. Onun sözüne uygun düşen kabul 
edilecek, muhalefet eden edilmeyecektir. Onun söyledikleri delilsiz kabul edile
cekken benzeri bir kimsenin ya da ondan daha alim ve delil onun lehine olduğu 
halde bir diğerinin görüşünün reddedilmesini biz de reddediyoruz. İşte bizim 
kabul etmediğimiz budur. Yeryüzündeki her alim de böyle bir şeyi kabul etmedi
ğini, bunu ve bunu kabul edenleri de yerdiğini açıkça ilan eder.334 

Mazi (geçmiş zaman fiili) , tahsis harfinden sonra kullanıldığı takdirde hem 
mazi, hem müstakbel (geniş ve gelecek zaman) için kullanılmaya elverişli olur. 
Yüce Allah' ın şu buyruğunda olduğu gibi :  "Onların her bir topluluğundan bir ke
sim de dinde fakih olmak ve kendilerine döndükleri zaman kavimlerini uyarmak 
üzere geri kalmalı değil miydi? "  ( et-Tevbe, 9/122) 

Doğrusu şu ki , burada mazi fiil gerçek durumu üzere devam etmekte olup, 
zamanı değişmemiştir. Yüce Allah' ın :  "Sizden önceki nesiller arasında . . .  olma
lı değil miydi? "  (Hud, 1 1/116)  buyruğunda olduğu gibi .  Yaptığın hususunda 
Allah'tan korkmalı değil miydin, denilmesi de böyledir. 

Ayet-i kerime Tebuk gazvesinde Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' den geri 
kalan kimselerin yerilmesi sadedinde indirilmiştir. Yüce Allah müminlerin toptan 
savaşa çıkmayacaklarını haber verdikten sonra, bir kısmının savaşa çıkıp, bir kıs
mının oturması doğrultusunda teşviki de ihtiva eden bir slirette azarlamaktadır. 

Bu husustaki iki görüşün daha sahih olanına göre, seriyye ve askeri birlikler 
de onların bir kesimi savaşa çıkarken,  bir diğer kesim oturup dinde fakih olacak
tır. Oturan kesim kendilerine dönmeleri halinde savaşa çıkanları inzar edecek ve 

334 İ'lômu 'l-muvakkıin, i l ,  252-253 
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kendilerinden sonra helal ve harama dair ve çeşitli hükümler hakkında indirilen
leri haber verecektir. Buyruk, çeşitli sebepler dolayısıyla böyle anlaşılmalıdır: 

1- Ayet-i kerime cihad için çıkmak ve cihada çıkmayıp oturanları azarlamak 
sadedindedir. 

2- Nefir ancak gaza hakkında kullanılır. İlim tahsili için yolculuğa çıkan kimse 
hakkında bu fiil kullanılmaz. Bunun için yapılan yolculuğa da nefir denilmez . 

3- Ayet-i kerime nefire çıkanların, oturanların hükümlerini açıklamayı ve 
onların cihad ve ilim hususunda da ortak olduklarını beyan etmeyi ihtiva et
mektedir. Nefire çıkanlar cihad ehlidir, oturanlar da fıkıh öğrenenlerdir. Din ise 
ancak cihad ve ilim ile tamam olur. Bir kesim cihad ile uğraşınca, diğer kesim ise 
dinde fakih olmakla uğraşır. Daha sonra fıkıh ehli kendilerine dönmeleri halinde 
mücahidlere öğretirler. Böylelikle ilim ve cihadın maslahatı gerçekleşmiş olur. 
Ayete daha yakışan ve daha eksiksiz anlam budur. 

Eğer bu ayetteki nefir, ilim talebi için çıkmak olarak kabul edilirse, ayetin 
cihadı ele alması sözkonusu olmaz . Üstelik nefir lafzı da gerçek anlamırın dışına 
çıkartılmış olur. Bu iddiada bulunanların nefirin ilim talebi için çıkmak olduğu 
iddiasında bulunmalarına sebep, onların buradaki zamirin en yakın zikredilen 
isme raci olduğunu kabul etmeleridir. İnzar edenler nefire çıkan kimselerdir. Bun
lar da fakih olanlardır. 

Bunun cevabı şudur: Zamir ancak daha uzağa gitmesini gerektiren bir karşı 
sebebin bulunmaması halinde en yakına raci olur. Bizler ise ifadelerin akışının fı
kıh öğrenmek üzere oturan kimsenin nefire çıkıp dönen kimsenin uyarıcısı olması 
gerektiğini beyan etmiş bulunuyoruz. Maksat da ayet-i kerimede geçen "ne-fe
ra" fiilinin mazi olduğudur. Bununla birlikte ondan istikbal anlamı da çıkartılır. 
Çünkü bu husustaki teşvik böyle bir anlamı da hissettirmektedir. 

Burada tahkikin sonucu şudur: "'J} ve 'f.._p, ./ , "Levla ve hella" lafızları eğer 
sadece azar için kullanılacak olursa, mazinin gerçek anlamında bir değişiklik ol
maz. Eğer teşvik için kullanılacak olurlarsa, anlamı istikbale dönüşür. Eğer teşvik 
anlamını da ihtiva eden bir azar manasında ise , her ikisi için de elverişlidir. Eğer 
"WS" lafz ından sonra kullanılırsa onunla mazinin kastedilmiş olması mümkün
dür. Yüce Al\ah' ın :  "Her bir ümmete peygamberleri geldikçe (WS) onu yalan
ladılar. " (el-MuminCın,  23/44) Bununla birlikte şu buyrukta olduğu gibi istikbal 
de kastedilebilir: "Derileri piştikçe (küllema) azabı tatmaları için derilerin i başka 
derilerle değiştireceğiz. " (en-Nisa, 4/56) buyruğunda olduğu gibi.33s 

Sarf (çevirmek)e gelince, yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

335 Bedôiu'/-fevôid, iV, 189-190 
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123. Ey iman eden ler, kafirlerden size yakın olanlarla savaşın. Onlar 
sizde büyük bir azim ve şiddet bulsunlar. Bilin ki Allah muhakkak takva 
sahipleriyle beraberdir. 

124. Bir sure indirildiği zaman içlerinden (münafıklardan) bazıları 
(alayla) : "Bu hangin izin imanın ı  artırdı ? "  derler. Iman etmiş olanlara 
gelince (her sure in işiyle) daima onların imanın ı  artırmıştır ve onlar bir
biriyle müjdeleşirler. 

125. Kalblerinde hastalık bulunanlara gelince; onların murdarlık/arı
na murdarlık katıp arttırdı ve onlar kafir olarak ölüp gittiler. 

126. (0 münafıklar) görmüyorlar mı  ki, onlar her yıl ya bir veya iki 
kere deneniyor/ar? Sonra tevbe de etmiyorlar, ibret de almıyorlar. 

127. Bir sure indirilince de birbirlerine bakarlar ve: "Sizi bir kimse 
görüyor mu?"  (derler) ve sonra sıvışıp giderler. Allah onların kalblerin i  
ters çevirmiştir. Çünkü onlar anlamayan bir  toplulukturlar. 

Tefsiri : 

Yüce Allah, onların fiilleri olan yüz çevirmeyi ve buna karşılık kendisinin 
onlara yaptığını haber vermektedir. Bu ise kalplerini Kur an' dan ve onun üzerine 
düşünmekten sarf etmek (çevirmek)dir. Çünkü onlar buna ehil değildirler. Kalp
leri buna elverişli değildir, bunu kabul de etmez. Yerin elverişliliği, güzel anlayış 
ve güzel maksat olmak üzere iki şey ile mümkündür. Bunların ise kalpleri anla
maz, maksatları da kötüdür. Şanı yüce Allah bunu şu buyruğu ile açıkça ifade 
etmektedir: "Eğer Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, onlara işittirirdi. 
Onlara işittirseydi bile yüz çevirerek gerisin geri giderlerdi. " (el-Enfal, 8/23) 

Şanı yüce Allah böylece onlarda iman kabiliyeti olmadığını ,  kendisi sebebiy
le kalplerine imanın gireceği bir hayırlarının bulunmadığını haber vermektedir. 
işte bundan dolayı onların kendisi ile yararlanacakları bir kavrama ile işitmelerini 
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sağlamamıştır. Her ne kadar onlar kendilerine karşı Allah'ın delilinin ortaya ko
nulmuş olacağı bir surette işitseler dahi ,  müminlerin işittikleri anlamayı da getiren 
işitmek, onlar hakkında husule gelmemiştir. 

Daha sonra yüce Allah kendilerini iman etmekten alıkoyan ve kalplerinde 
bulunan bir başka maniyi de haber vermektedir. Onlara bu özel şekilde işittirse 
dahi kibir, yüz çevirmek ve gerisin geri dönmek onlara engel olur. 

Birincisi, anlamaya engeldir. 
İkincisi ise itaat ve boyun eğmeye engeldir. 

Onların anlayışları kötü, maksatları bayağıdır. İşte dalaletin belirtisi ve bed
bahtlığın alameti budur. Tıpkı hidayetin belirtisin in, mutluluğunun alametinin 
sahih bir anlayış ve uygun bir maksat oluşu gibi .  

Yardım Allah'tandır. 

Yüce Allah' ın :  "Sonra sıvışıp giderler. Allah onların kalplerini ters çevirmiş
tir" buyruğu üzerinde ve Yüce Allah 'ın bu ikinci cümleyi -ister bir haber, ister 
iade (tekrar) olsun- onların yüz çevirmelerine bir ceza olarak tayin ettiğini ve 
birincisinden farklı olarak ikinci bir çevirme ile onları cezalandırdığını iyice dü
şünelim. 

Şüphesiz onların sıvışıp gitmeleri yüce Allah' ın onların kabul ile yönelmele
rini irade edip dilememesinden dolayı idi. Buna sebep ise onlarda buna elverişli 
bir hal ve bunu kabule uygun hallerinin bulunmaması idi. Bundan dolayı onlar 
kabul ve itaat etme imkanına nail olamadılar. Kalpleri de ihtiva ettikleri cehalet 
ve zulüm sebebiyle Kur'an'dan başka tarafa yöneldi .  Bundan dolayı yüce Allah 
da kendilerini birincisinden ayrı bir başka çevirme ile cezalandırdı. Tıpkı kalple
rinin hidayetten ayrılıp, sapmaları karşılığında birincisinden farklı bir sapıp uzak
laşma ile cezalandırması gibi. Nitekim yüce Allah: "Onlar sapıp eğri/ince Allah da 
kalplerini çevirdi. " (es-Saff, 61/5) diye buyurmaktadır. 

Bu şekilde kul ,  yüce Rabbinden yüz çevirecek olursa, Allah da kendisin
den yüz çevirmek ile onu cezalandırır ve kendisine yönelme imkanından onu 
mahrum eder. İblis kıssasını hatırımıza getirecek olursak, bundan en mükemmel 
bir şekilde yararlanırız. O yüce Rabbine karşı gelip isyan edince, emrine boyun 
eğmeyince, bu hususta da ısrarını sürdürünce, yüce Allah da onu her türlü ma
siyete çağıran bir varlık olarak cezalandırdı. Birinci masiyetine karşılık onu her 
türlü masiyete, küçüğüyle, büyüğüyle onun bütün dallarına davet eden bir kişi 
olmakla cezalandırdı .  Onun bu şekilde yüz çevirmesi ve küfre sapması ise o ilk 
yüz çevirmesinin ve küfrünün bir cezası oldu. Çünkü bir günahın cezasının bir 
kısmı da daha sonra işlenen bir günahtır. Tıpkı bir iyiliğin sevabının bir parçası
nın da ondan sonra işlenen bir iyilik olması gibi . 
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Denilse ki: Yüce Allah' ın ,  onların yüz çevirip ayrılmalarını kendisinden yüz 
çevirmelerini ve başka tarafa yönelmelerini tepki ile karşılaması, reddetmesi 
şu buyrukları varken nasıl uygun görülebilir: "Nasıl da döndürülüyorlar?" (el
Mumin,  40/69); "Nasıl da çevriliyorlar?" (el-Maide, 5/75) ;  "Ne oluyor onlara ki 
öğütten yüz çeviriyorlar?" ( el-Müddessir, 74/49) diye buyurmuştur. 

Onlar Allah ' ın adaleti ve kendilerine karşı sunduğu delil arasındadırlar. Allah 
onlara imkan vermiş, kapılar açmış, yol göstermiş, sebepleri kolaylaştırmıştır. 
Onlara peygamberler göndermiş, kitap indirmiş, elçilerinin diliyle onları davet 
etmiş, onlara iyi ve kötüyü, faydalı ve zararlıyı, kurtuluşa giden yollarla, alçalma
ya götüren yolları ayırma yeteneğine sahip akıl vermiştir. Onlara işitme ve görme 
kabiliyeti bahşetmiştir. Ancak onlar takva yerine hevayı tercih etmişlerdir. Hida
yet yerine körlüğü seçmişler ve şöyle demişlerdir: Sana isyan etmeyi sana itaat 
etmeye tercih ederiz. Şer bizim için tevhidten daha sevimlidir. Senden başkasına 
ibadet etmek sana ibadet etmeye kıyasla dünyada bizim için daha faydalıdır. 

Böylece kalpleri Rablerinden, yaratıcılarından ve gerçek hükümdarlarından 
koptu. Onun ibadeti ve sevgisinden uzaklaştı. İşte bu Allah' ın onlara karşı ada
letidir ve onlara karşı sunduğu delildir. Onlar bilerek ve isteyerek kendilerine 
hidayet kapısını kapamışlardı, Allah da bunun gereği olarak onlara bu kapıyı 
kapamıştır. Onları kendileri için yaptıkları tercihle baş başa bırakmıştır. Neyi veli 
edindilerse onunla baş başa bırakılmışlardır. Neye razı oldularsa onu mümkün 
kılmıştır. Girmek için yarıştıkları kapıdan onları girdirmiş, yüz çevirdikleri kapıyı 
onlara kapamıştır. Onların yaptığından daha çirkin bir şey yoktur. Allah' ın yaptı
ğından daha güzel bir şey yoktur. Allah dileseydi onları bir başka sıfatla yaratırdı .  
Bir başka şekilde var ederdi . Ancak noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah 
yüce ve sefil olanı ,  aydınlıkla karanlığı, faydalıyla zararlıyı , temiz ve pisi , melek
lerle şeytanları yaratandır. İnsana gerektiği yerde kullanması için aletler, sıfatlar, 
güçler ve fiiller verendir. İnsan bunların bazısını tabiatı gereği bazısını ise iradesi 
ve istemesi sonucu kullanır. Bütün bu olanlar Allah ' ın h ikmetine uygun olarak 
gerçekleşir. Bu nedenle Allah' a  hamd etmek vaciptir. Onun mukaddes kemali
nin , eksiksiz mülkünün bir gereğidir. Kulların bildikleri bu hikmetlerin bilmedikle
ri ve kendilerine gizli kalanlara oranı güvercinin gagasıyla aldığı bir damla suyun 
denize oranı gibidir. 336 

336 Şifau'l-alil , 97-98. 



306 .:- Beda i 'ut-tefslr 

128. Andolsun ki için izden size öyle bir Peygamber gelmiştir ki, si
zin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. Size çok düşkündür. (Bütün) 
mü 'minlere oldukça şefkatli ve merhametlidir. 

129. Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Bana Allah yeter. Ondan başka 
hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O'na güvenip dayandım. O, ulu Arşın Rab
bidir. " 



YUNUS SÜRESİ 
[ 109 AyetJ 

RahmCın ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Elif, Lôm, Rô. işte bunlar h ikmet dolu Kitabın ayetleridir. 

2. içlerinden bir adama: "İnsanları uyar. iman edenlere Rabbleri ka
tında kendileri için m uhakkak bir kadem-i sıdkl olduğunu m üjdele!" 
diye vahiy göndermemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi  ki, o kCıfirler: 
"Şüphesiz bu, apaçık bir sih irbazdır" dediler? 

Tefsiri : 

Vabili'nin rivayetine göre337 İbn Abbas -radıyallahu anh- "İman edenlere Rabb
leri katında kendileri için m uhakkak bir kadem-i sıdk olduğunu müjdele! ' ayeti 
ile ilgili: Onlara ilk aşamada saadet müjdesi verildi, demiştir. Bu yorum, bura
daki müjdenin onların salih amelleri olduğu yorumuna muhalif olmadığı gibi 
bu müjdenin, Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- olduğu yorumuna da ters 
düşmemektedir. Zira onlara yapmış olduğu amellere karşı ilk aşamada verilen 
ecir müjdesi Hz. Peygamber vasıtasıyla olmuştur. Bu da Allah (c.c . )  tarafından 
onlara verilen en güzel hediyedir. Sonra onlara ResCılullah -sallallahu aleyhi vesel
lem- ile beraber olma şerefi verilmiştir. Daha sonra ahirette de onlara güzel ecirler 
verilecektir. 338 

337 Bk. Taberi, XI, 80. 
338 Şiffıu'l-alil, s. 28. 
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3. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, son
ra Arş üzerinde hükümran olan, işleri yerli yerince yöneten Allah 'dır. 
O'nun izni olmadıkça hiçbir kimse şefaatçi olamaz. işte Rabbiniz olan 
Allah budur. O halde O'na ibadet edin. Artık iyice düşünmez misiniz? 

4. Hepin izin dönüşü ancak O'nadır. Bu, Allah 'ın hak va 'didir. İl
kin yaratan sonra da iman edip salih ameller işleyenleri adaletiyle 
mükafatlandırmak için yaratmayı tekrarlayacak olan şüphesiz O'dur. 
Kafirlere gelince; kafir olmalarından ötürü (Cehennemde) kaynar sudan 
bir içecek ve acıklı bir azab vardır. 

5. Güneş'i ışık saçıcı, ay'ı nurlu yaratan, yılların sayısını ve hesabı bil
meniz için ona konak yerleri belirleyen O'dur. Allah bunları ancak hak 
ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri gen iş geniş açıklar. 

6. Gece ve gündüzün değişip durmasında, Allah 'ın göklerde ve yer
de yarattığı şeylerde (ve bütün kdinatta) sakınacak bir topluluk için -şüp
hesiz- nice ayetler (ibretler, belgeler) vardır. 

7. Muhakkak ki Bize kavuşacaklarını ummayanlar, dünya hayatıyla 
yetinip ona bağlananlar ve (bunca) ayetlerimizden habersiz bulunanlar 
(var ya); 
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8. İşte onların, kazandıkları yüzünden, varacakları yer ateştir. 

9. iman edip sôlih amel işleyenlere gelince; imanları sebebiyle Rabbleri 
onları doğru yola iletir. Nimet dolu Cennetlerde altlarından ırmaklar akar. 

1 0. Oradaki duaları: ''Allah 'ım Sen i  (bütün noksan sıfatlardan) tenzih 
ederiz" sözüdür. Oradaki tahiyyetleri ise selamdır. Dualarının sonu da: 
"el-Hamdulillôhi Rabbi 'l-ôlemin'dir. " 

1 1 .  Eğer Allah, insanlara -hayrı çabukça istedikleri gibi- şerri de 
çabucak veriverseydi, elbette onların ecellerine hükmedilirdi. işte Biz, 
Bize kavuşmayı ummayanları azgınlıkları içinde bırakırız; onlar da şaş
kın şaşkın dolaşıp dururlar". 

Tefsiri : 

Selef uleması339 şöyle der: Bu, insanın sinirli olduğu hallerinde kendisi ve 
çoluk-çocuğu aleyhinde dua etmesidir. Şayet Allah o insanın böyle bir duasını 
kabul etmiş olsaydı, onu ve hakkında dua ettiği diğer kimseleri helak etmiş olur
du. Ancak Allah, dua edenin bunu kastetmediğini bildiği için böyle bir duayı 
kabul etmez.340 

Selef alimleri bu ayette kastedilenin, insanın sinirli olduğu hallerinde kendi
si ve çoluk-çocuğu aleyhinde dua etmesi olduğunu söylemişlerdir. Şayet Allah 
insanın böyle bir duasını kabul etmiş olsaydı ,  onu ve hakkında dua ettiği diğer 
kimseleri helak etmiş olurdu. İmamlardan bir grup dedi ki : Hz. Peygamber' in,341 
hakkında boşanma ve köle azat etmenin gerçekleşmeyeceğini buyurduğu sinirli 
haller burada ifade edilen sinirli haller ile aynıdır. Zira sinirli kimse, içkinin verdiği 
sarhoşluğun aynısını veya daha fazlasını hisseder.342 

Bu ayetin tefsiri hakkında selef alimleri şöyle demiştir: Ayette bahsedilen, si
nirli iken istemeden kendisi ve çoluk-çocuğu aleyhinde dua eden kimsedir. Şayet 
Allah bu kişinin duasını kabul etmiş olsaydı, onu ve hakkında dua ettiği kimseyi 
helak etmiş olurdu. Ancak Allah onun gazap sarhoşluğuyla böyle bir duaya kal
kıştığını bildiği için ona merhamet ederek duasına icabet etmez. Umudunu yiti
rip helak olacağına inandıktan sonra aradığı bineğini yanında bulan kimsenin: 
Allahım! Sen benim kulum ben de senin Rabbinim, demesi de buna benzer bir 
durumdur. Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- bu kimse hakkında "aşırı sevinçten 
yanlış söyledi" buyurmuştur. Bu kimse kasıtlı olmadığı için böyle söylemekle 
kafir olmamıştır. Resulullah o kişiyi böyle demeye sevk eden amilin aşırı sevinç 
olduğunu açık ifade etmiştir.343 

339 Taberi, XI, 92. 
340 İ'lômu'/-muvakki'in, IJI, 70. 
341 Burada "Sinirli iken ne boşanma ne de köle azat etme gerçekleşir" hadisine işaret edilmiştir. 

Hadisin kaynağı için bk. , Ebu Davud, Talak 8; İbn Mace, Talak 16. 
342 İ'lômu'l-muvakki'in, III , 142. 
343 Ravdatü'l-muhibbin, s. 104. 
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12. İnsana bir sıkıntı gelip çattığında yanı üzereyken, otururken veya 
ayakta iken Bize dua eder. Fakat Biz onun sıkıntısını giderdiğimiz zaman, 
sanki kendisine dokunan bir sıkıntı (yı gidermek) için Bizi çağırmamış 
gibi geçer, gider. İşte haddi aşanlara iş/edikleri böylece süslü gösterilir. 

13.  Anda/sun ki, Biz sizden önceki nesilleri, peygamberleri kendileri
ne apaçık deliller getirdikleri halde zulm ettikleri ve iman etmiyecekleri 
(belli olduğu) için helak ettik. İşte Biz, günahkarlar topluluğunu böyle 
cezalandırırız. 

1 4. (Onlardan) sonra nasıl işler yapacağın ızı görmek için, sizi arkala
rından yeryüzünde halifeler yaptık. 

1 5. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller halinde okunduğu zaman Bize 
kavuşmayı ummayanlar: "Ya (bize) bundan başka bir Kur'an getir yahut 
onu d�ğiştir" dediler. De ki: "Onu kendiliğimden değiştirmem benim 
için olacak şey değil. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Şayet Rab
bime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. " 

1 6. De ki: "Eğer Allah dileseydi (bana bu Kur'an'ı indirmez, ben de) 
onu size okumazdım ve (Allah) onu size bildirmezdi. Ben bundan önce 
aranızda bir ömür geçirdim. Hala akıllanmaz mısınız?" 

Tefsiri : 

Bu kısa lafzın ardında yatan şu kesin iki delili iyi düşün· 

1 - Bu (Kur an'ı sizlere iletmem) benim değil Allah ' ın işidir. Bu benim kade
rimdeki bir şey olmadığı gibi insanların da kaderi değildir. Cenab-ı Allah isterse 
Kur'an'ı kalbimden, dilimden , sizlerin işitme ve anlama duyularınızdan alıkoya
bilirdi ve ben sizlere onu :ilavet edemez, sizler de onu anlayamazdınız. 
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2- Kur'an' ı sizlere getirinceye kadar ben hayatımı sizin aranızda geçirdim. 
Sizler de buna şahitsiniz, benim ahvalimi biliyorsunuz, normal hayatta ve yolcu
lukta benimle beraberseniz, benim ufak ve büyük bütün işlerimi ayrıntıları ile de
rinlemesine biliyorsunuz, benim geçmişimin halkın en yalancısı, fasığı ve zalimi 
olan birinin geçmişi gibi olmadığını çok net biliyorsunuz. Ben yalan söylemem, 
kimseye zulmetmem. Aynı şekilde yalancılıkla, iftirayla , dünyanın fesadını iste
mekle, dünyada canlılara haksızca zulüm yapmakla Rabbine açıkça karşı çıkan 
kimsenin kabahatli geçmişi gibi değildir benim geçmişim . Biliyorsunuz ki hiçbir 
zaman benim okuma yazmam olmamıştır. Öğrenmek için birine de takılmadım. 
Belki sizler benim olmadığım bir zamanda bir şeyler öğrenmek ve geçmiş ümme
tin haberlerini sormak için birileri ile beraber olup da sonra geçmiş ümmete ve 
gelecek işlere ait bazı bilgileri içeren haberleri bana getirmiş olabilirsiniz. Bu iki 
delilden hangisi daha açıktır? Bu ifadelerden hangisi daha fasih ve vecizdir?344 

1 7. Allah 'a iftira ederek yalan uydurandan yahut ôyetlerini yalan/ayan
dan daha zôlim kim olabilir? Muhakkak ki günahkôrlar iflôh olmazlar. 

18. Onlar Allah 'ı bırakıp kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda 
vermeyecek olan şeylere taparlar. Bir de: "Bunlar Allah katında bizim 
şefaatçi/erim izdir" derler. De ki: "Siz Al/ah 'a göklerde ve yerde bilmeye
ceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?" Hôşô, O, ortak tutmakta pldukları 
her şeyden münezzeh ve yücedir" 

Tefsiri : 

Cenab-ı Allah, kendilerine şefaatçi edinenlerin müşrik olduğunu ve şefaatin 
onların edinmesiyle değil , Allah ' ın şefaatçiye izin vermesi ve şefaate nail olacak
lardan da razı olmasıyla gerçekleşeceğini beyan etmektedir. Bu iki çeşit şefaatin 
arasındaki farkın sırrı şöyledir: 

Burada şu iki durum söz konudur: Mahlukun mahluka şefaat etmesi ve 
mahlukun, huzurunda şefaat edileceği zata şefaat için talepte bulunması . 
Mahlukun mahluka şefaat etmesi durumlarında, huzurunda şefaatin gerçekle-

344 es-Sevôiki '/-mürse/e, il, 470-472. 
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şeceği zata -ne yaratılış, ne emir ne de izin bakımından- bir ihtiyaç söz konusu 
değildir. Belki bu, şefaat için diğer sebepler gibi harici bir etkileyici sebep olabilir. 
Bu sebep bazen -kişiye sevdiği bir konuda şefaat edildiği gibi- etkilediği şeye 
münasip istikamete doğru hareket eder. Bazen de -kişiye sevmediği bir hususta 
şefaat edildiği gibi- ona ters istikamete doğru hareket eder. Bazen mahlukun şe
faat talebi ile şefaati ona karşı olan bir amilden daha kuvvetli olabilir. Bu durum
da şefaatçinin şefaati kabul görür. Bazen ise, karşı amil şefaatten daha kuvvetli 
olabilir ve bu durumda şefaatçinin şefaati kabul görmez. Bazen bu iki tarafın kar
şı karşıya geldiği olur. Bu durumda şefaatin reddini gerektiren karşı amil ile ka
bulü icap eden şefaat arasında tereddüde düşülür ve birini tercih edebilmek için 
bir sebep aranır. İşte insanın kendisi gibi bir mahlukun önünde şefaatçi olması, 
kerhen de olsa şefaat edilenden kopuk bir sebebin peşinde koşmaktır. Dolayı
sıyla bu şefaatin durumu, zor kullanarak ve rağbetinden yararlanarak başkasına 
bir şey yapmayı emretmek veya yasaklamak gibidir. Bu durumda ondan istifade 
etmek için isteyerek veya kendisini müdafaa etmek yüzünden korkarak da olsa 
şefaat edilene mutlaka bir şefaatçi gerekmektedir. 

Ama Cenabı Allah'ın huzurundaki şefaat böyle değildir. Zira Allah şefaatçinin 
şefaatini yaratmadıkça, ona şefaat için izin vermedikçe, şefaat edilecek olanı sev
medikçe ve şefaatçiden razı olmadıkça şefaat gerçekleşemez. Allah'ın huzurunda 
şefaatçi , Allah' ın ona muhtaç olduğundan veya ondan korktuğundan veyahut 
ona rağbet ettiğinden değil, sadece Allah' ın emirlerine itaat ettiğinden şefaatte 
bulunabilir. Çünkü o, şefaat etmekle emrolunmuştur ve emirleri yerine getirmeye 
itaatkardır. Zira hiçbir peygamber veya melek veyahut mahluk, Allah' ın izni ve 
yaratışı olmadan şefaat etmeye güç getiremez. Dolayısıyla sadece Cenabı Allah 
şefaatçiyi şefaat etmek üzere harekete geçirir. Mahlukun huzurundaki şefaatçi 
ise , şefaatini kabul ettirmek üzere şefaat edilecek olanı harekete geçirir. O aynı 
zamanda şefaat edilecek olandan çoğu işlerinde müstağnidir ve gerçekte onun 
ortağıdır. Şayet onun şefaat edeceği kimsenin kölesi olduğunu farz edecek olur
sak, huzurunda şefaat edilecek mahluk kendisine sağlanacak menfaat açısından 
ona muhtaç olacaktır. Aynı şekilde şefaatçi de kendisine sağlayacağı rızk, yardım 
ve menfaat açısından ona muhtaçtır. Dolayısıyla bunların her biri birbirine muh
taçtır. Allah bu konuları anlamayı nasip ettiği kimse için, tevhid ve şirk gerçeği 
ile bu ikisi arasındaki fark açıktır. Allah' ın nurundan mahrum ettiği kimse aydın
lıktan nasipsizdir. 345 

Onlar Allah 'ı bırakıp kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeyecek 
olan şeylere taparlar. Bir de: "Bunlar Allah katında bizim şefôatçilerimizdir" der
ler. De ki: "Siz Allah 'a göklerde ve yerde bilmeyeceği bir şeyi mi haber veriyor
sunuz?" Hôşô, O, ortak tutmakta oldukları her şeyden münezzeh ve yücedir. 

345 İğdsetü'l-/ehfdn, 1, 222-223. 
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Bu ayet aynı zamanda onların, Rabbin bilgisi dışında bir takım şefaatçile
rin varlığına dair iddialarını -ki bu malumun inkarını gerektirir- çürütmektedir. 
Allah' ın inatçı düşmanlarının: Allah bunun varlığını biliyor, demeleri imkansızdır. 
Çünkü Allah yarattıklarının varlığını, iradesiyle yaratacaklarını bilir. Dolayısıyla 
o, kendi zatını, sıfatını, vücuda dahil olup sonra ondan kopan, vücuda dahil olup 
baki kalan ve henüz vücuda gelmeyen yaratıklarını bilir. 

Ama henüz yaratılmamış ve hakkında terbiye söz konusu olmayan diğer 
şeylere gelince Allah bunları bilmez. Zira bu kendinden muhal olan bir şeydir, 
dolayısıyla o bunu muhal bir şey olarak bilir, vaki olarak bilmez. Zira onu vaki 
olarak bilirse bu bilginin özü cehaletin ta kendisi olur ki bu, en büyük muhaller
dendir. İşte bu, kendisine iftirada bulunan düşmanlarının iddialarını çürütmek 
için Allah' ın delilleridir. 

Burada bu deliller ile mütekelliminin tatminkar olmayan, beyhude uzunca 
delilleri mukayese edilmiştir. Böyle bir karşılaştırmada eğer basiretli isen aradaki 
farkı daha açık görebilirsin. Her kim bu konuda gözlerini kapatırsa, ahirette ama 
olarak yolunu kaybeder. Hamdolsun ki Allah Kitabıyla, onda ortaya koyduğu 
delillerle ve mütekelliminin safsatalarının beyanı ile mümin kullarını şereflendir
di. Allah' ın bir kulunu Kur'an' ın idrakiyle başkasına muhtaç olmaktan kurtarması 
hakikaten büyük bir nimettir. Yüce Allah şöyle buyurdu: "Kendilerine karşı oku
nup duran sana indirdiğimiz bu Kitab, onlara yetmedi mi?  Şüphe yok ki bunda 
iman eden bir topluluk için bir rahmet, b ir öğüt vardır" (el-Ankebut 27/51 ) .  
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1 9. İnsanlar ancak tek bir ümmetti. Sonradan ayrılığa düştüler. Eğer 

Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri şeylere 
dair aralarında hüküm verilmiş olurdu. 

20. "Ona Rabbinden bir ô.yet (mucize) indirilmeli değil miydi? "  der
ler. De ki: "Gayb ancak Allah' ındır. O halde bekleye durun. Ben de 
sizinle birlikte bekleyenlerden im. " 

21 . İnsanlara kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra, bir rahmet 
tattırmamızın ardından bakarsın ki onların, ô.yetlerimiz hakkında bir tu
zakları olur. De ki: ''Allah 'ın karşılık vermesi daha çabuktur. Elçilerimiz 
kurduğun uz tuzakları h iç şüphesiz yazıyorlar. " 

22. O, sizi karada ve denizde gezdirendir. Hatta siz gemilerde bu
lunduğunuz zaman, onlar da içindekileri güzel bir rüzgar ile götürüp 
kendileri de bununla sevindikleri sırada gemilere şiddetli bir fırtına gelip 
çatar. Her taraftan da şiddetli dalgalar onlara hücum etmeye başlayıp 
kendilerinin çepeçevre kuşatıldıklarını sandıkları bir sırada dinlerini yal
nızca Allah 'a halis kılanlar olarak O'na şöyle dua ederler: ''Anda/sun ki, 
eğer bizi bundan kurtarırsan muhakkak şükredici/erden oluruz. " 

23. Fakat onları kurtarınca hemen arkasından yeryüzünde haksız 
yere taşkınlıklarda bulunurlar. Ey insanlar, sizin taşkınlığınız ancak kendi 
a/eyhin izedir. Yapabileceğiniz, dünya hayatından faydalanmaktan iba
rettir. Nihayet dönüşünüz ancak Bizedir, yaptıkların ızı size bildireceğiz. 

24. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Sonra ona yeryü
zünde insanların ve hayvanların yediği b itkiler karışmıştır. Nihayet yer
yüzü çeşit çeşit zinetini takınıp süslendiği, sahipleri de bunları elde et
meye güç yetirecek/erini sandıkları bir sırada, geceleyin veya gündüzün 
emrimiz ona geliverir de orayı sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden 
koparılıp biçilmiş bir hale getiriveririz. Işte Biz düşünen bir topluluğa 
ô.yetleri böylece açıklarız". 

Tefsiri : 

Dünya hayatı insanlara çok güzel gözüktüğünden onlara çok temiz ve saf 
olduğu izlenimini verdi ve onları hayrete düşürdü. Hayat sarhoşluğunda kendini 
kaybeden insan bütün çabalarıyla dünyaya meyletti ve sımsıkı sarıldı . Hatta ha
yata malik olacağını, hayatı yenebileceğini ve ihtiyaç duyduğu her şeyi bir anda 
elde edebileceğini sandı ve bu hayallerine daldı .  Yiice Allôh bu acı durumu bir 



-

zemine benzetti ki , bu zemin üzerine yağmur yağıp yeşerir, bu göz alıcı manza
rasıyla bakanları hayrete düşürür, ona bakan kendini kaybettiğinden kendisini , 
onun efendisi ve hükümdarı zanneder, sonra Allah ' ın emriyle bu manzara ani
den bir afete maruz kalır ve daha önce hiç böyle bir manzara yokmuş gibi bir 
hale dönüşür. Hayallerine kapılan da umudunu yitirmekten nedametle elleri sap 
sarı olur. 

İşte bu dünya ve ona güvenenlerin halidir. Bu, ne güzel benzetme ne beliğ 
ifadedir. 

Dünya bu afetlere maruz kalmak, Cennet de bu afetlerden arınmış olun
ca, Yüce Allah "Allah ise Darü's-Selam'a çağırır" buyurarak Cennet' i ,  güvenlik 
yurdu anlamına gelen "i)LJI ).) (darü's-selam)"  olarak adlandırmıştır. Zira orası 
dünya için zikredilen söz konusu afetlerden arınmış bir yerdir. Dolayısıyla oraya 
davet umum ifadesiyle ifade edilirken ,  oraya irşad ise istenilen kişilere delalet 
eden has ifadeyle anlatılmıştır. İşte bu, Yüce Allah' ın adaletiyle merhametidir.346 

25. Allah ise Darü 's-Se/Cım 'a çağırır ve O, dilediğin i  dosdoğru yola 
iletir. 

26. ihsanda bulunanlara daha güzeli ve daha da fazlası vardır. Yüzle
rine ne bir toz bulaşır, ne de horluk kaplar. Onlar Cennetlik/erdir. Onlar 
orada ebedi kalıcıdırlar. 

Tefsiri : 

Buradaki "Daha güzeli ve daha fazlası" ile Cennet ve Allah' ın cemali
ni görmek kastedilmiştir. Nitekim Müslim'in Sahih' inde rivayet ettiği bir hadi
se göre Hz. Peygamber konuyla ilgili: "Cennet e ' ,Ji Cennet'e,  Cehennem ehli 
de Cehennem'e girdikten sonra bir duyurucu: Ey Cennet ehli! Şüphesiz sizlere 
Allah'ın nezdinde bir vaat vardı, Allah bu vaadi şimdi yerine getirmek istiyor der, 
insanlar da: Nedir bu? Terazilerimiz ağır gelip Cehennem' den uzaklaştırılarak yüz 
akımız ile Cennet' e sokulmadık mı? diyerek şaşkınlıklarını ifade ederken birden 
hicap kaldırılır, onlar da Allah'a bakarlar. Onlara verilen en sevimli mükafat bu
dur ve daha fazlası da işte budur" buyurmuştur.347 

346 İ'lômu '/-muvakkı ' ın ,  1, 203. 
347 Ahmed, Müsned, VI, 15; Müslim, 1 ,  426 (kitabu' l-iman ) ,  
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Hasan b .  Arefe Müslim b. Salim el-Belehi ve Nuh b .  Ebi Meryem vasıtasıyla 
Sabit b. Enes' ten şöyle rivayette bulunmuştur: Hz. Peygamber bu ayetten (ihsan
da bulunanlara daha güzeli ve daha da fazlası vardır) sorulduğunda, "Dünyada 
iyi amel işleyene daha güzeli vardır ki o Cennettir, daha da fazlası vardır ki, o da 
Allah'ın cemaline bakmaktır" cevabını vermiştir.348 

Muhammed b .  Cerir de İbn Humeyd, İbrahim b. El-Muhtar, İbn Cüreyc ve 
Ata vasıtasıyla Ka'b b .  Ucre'den Hz. Peygamber'in söz konusu ayetle ilgili şöyle 
buyurduğunu rivayet etmiştir: "Ayetteki daha fazlası ,  Rahman Celle Cela.Jühün 
cemaline bakmaktır" .349 

Buradaki Ata, Ata b. Ebi Rebah değil, Horasanlı Ata' dır. 

İbn Cerir İbn Abdürrahim, Amr b. Ebi Seleme, Züheyr, Ya'kub b .  Süfyan, 
Safvan b .  Salih , el-Velid b .  Müslim, Züheyr b .  Muhammed ve Eba'l-Aliye er-Riyahi 
aracılığıyla Ubey b. Kaab'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: Ben Rasulullah 'a İh
sanda bulunanlara daha güzeli ve daha da fazlası vardır ayeti i le ilgili soru sor
dum. O da: "Daha güzeli Cennet, daha fazlası da Allah' ın cemaline bakmaktır" 
cevabını verdi.350 

Esedü's-sünne, Kays b. er-Rabi' - Eban - Ebi Teymiyye el-Cüheymi - Ebu 
Musa el-Eş'ari senediyle Rasulullah' ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Kı
yamet günü Yüce Allah' ın gönderdiği bir haberci bütün Cennet ehlinin duyacağı 
sesle : Ey Cennet ehli! Allah size hüsna {güzellik) ve ziyade (fazlalık) vaat etti. 
Hüsna Cennet, ziyade de Yüce Allah'ın cemaline bakmaktır, diye seslenir" .351 

İbn Vehb, Şuayb - Eban - Ebi Teymiyye el-Cüheni - Ebu Musa el-Eş'ari se
nediyle Rasulullah'ın şöyle buyurduğunu nakleder: "Kıyamet günü Yüce Allah' ın 
gönderdiği bir haberci bütün Cennet ehlinin duyacağı sesle: Ey Cennet ehli! Al
lah size hüsna (güzellik) ve ziyade (fazlalık) vaat etti. Hüsna Cennet, ziyade de 
Rahman Tea.Ja'n ın cemaline bakmaktır, diye bağırır"352 

Konuyla ilgili olarak sahabeye isnad edilen haberlere gelince: 

348 Bu rivayetin senedinde yer alan Nuh b.  Ebi Meryem hakkında İbnü'l-Mübarek: hadis uydu
rurdu derken Buhari de: hadisi inkar edilir, ifadesini kullanmıştır. Bk. ,  Tehzibü't-Tehzib, X, 
487; Mizanü'l-i' tidal, iV, 279; ed-Dürru '/-mansur, iV, 357. 

349 Tefsiru't-Taberi, XI, 107.  Senedde yer alan İbrahim b. El-Muhtar hakkında Ebu İsmail er
Razi: Saduk (doğru sözlü), ancak h ıfzı zayıftır derken, İbn Main: böyle değildir demiştir. 
Buhari de: (şüphe manasına gelen) Fihi nazar ifadesini kullanmıştır. 

350 Tefsiru't-Taberi, XI, 107 .  Senedde yer alan İbnu !-Berki Ahmed b. Abdürrahimdir veya Ha
fız Ebu Bekir İbn Abdillah b.  Abdürrahimdir. Bk. ,  Siyeru a'lami'n-nübela, XIII, 47. Ebu'l
Aliye'den rivayet eden ravinin cehaleti yüzünden bu zayıf bir seneddir. İbn Kesir bunu İbn 
Ebi Hatim' in rivayet ettiğini söylemiştir (il, 444) .  

351 Bu haberin isnadında sakatlık vardır. Aban b. Ayyaş metruk (hadisi terk edilen) biridir. Bk. 
Taberi, XV, 65. 

352 Bu rivayetin durumu da yukarıdaki işle aynıdır. 
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İbn Cerir, İbn Beşşar - Abdurrahman b. Mehdi - İsrail - Ebu İshak - Amir 
b. S'ad kanalıyla Hz. Ebu Bekir' in söz konusu ayetle ilgili olarak: Yüce Allah' ın 
cemaline bakmaktır, dediğini rivayet etmiştir.353 

Yine aynı isnadla Ebu İshak - Müslim b. Nüzeyr tarikiyle Huzeyfe'nin 
-radıyallahu anh- söz konu ayetle ilgili: Yüce Allah' ın cemaline bakmaktır, dediği 
nakledilmiştir. 354 

Ali b. İsa, Şebabe - Ebu Bekir el-Hüzeli - Ebu Teymiyye el-Hüceymi sene
diyle Ebu Musa el-Eş'ari ' in -radıyallahu anh- şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Kıya
met günü Yüce Allah'ın Cennet ehline gönderdiği bir haberci : Allah size vaat 
ettiklerini yerine getirdi mi? der. Onlar da kendilerine hazırlanmış nimetlere ba
kar ve evet derler. Bunun üzerine haberci, zikri geçen ayeti açıklayarak şimdi 
Rahman azze ve cellühün cemaline bakma zamanıdır der" .355 

Abdullah b.  el-Mübarek, Ebu Bekir el-Hüzeli vasıtasıyla Ebu Temime'den, 
onun Ebu Musa el-Eş'ari'yi Basra'nın camiinde şöyle hutbe okurken dinlediğini 
rivayet eder: Yüce Allah Cennet ehline bir melek gönderir ve o melek şöyle der: 
Ey Cennet ehli ! Allah size vaat ettiklerini yerine getirdi mi? der. Onlar da etrafın
daki ziynet eşyaları, ırmak ve hurileri görür ve "evet, Allah bize vaat ettiklerini 
yerine getirdi" derler. Melek de sorusunu üç kere tekrar eder, onlar da istedik
lerinde bir eksik bulamaz ve evet cevabını tekrar ederler. Bunun üzerine melek: 
bir şeyler daha var, Allah : "ihsanda bulunanlara daha güzeli ve daha da fazlası 
vardır" demiştir. Bilmiş olunuz ki güzellik Cennettir, fazlalık da Allah'ın cemaline 
bakmaktır, der. 356 

Asbat b .  Nasr' ın tefsirinde İsmail es-Suda - Ebu Malik - Ebu Salih - İbn 
Abbas ve Murre el-Hemedani - İbn Mes'ud senediyle İbn Mes'ud'un söz konusu 
ayetle ilgili olarak: güzellik Cennet, fazlalık Allah' ın cemaline bakmak. . .  dediği 
yer almaktadır. 

353 Tefsiru't-Taberi, XV, 63 (nşr. Amed Şakir) . Ebu İshak es-Sebi' idir. Amr b. Abdullah sika 
(güvenilir) ve abittir ( ibadete düşkün) , kütüb-i sitte müellifleri ondan rivayette bulunmuştur. 
Fakat müdellistir (dinlediği kişinin adını zikretmez) , bazen de zikrederek rivayette bulunur. 
Amir b. Sa'ad Tabi'idir, sikadir) . Onun Hz. Ebu Bekir' den rivayeti mürseldir (Ebu Bekir ile 
arasında bir kişi daha vardır) . Bk. ,  et-Tehzib, V, 64. Acurri de eş-Şeri'a'da rivayet etmiştir 
(s. 257 ) .  Bk., ed-Dürrü'l-mansur, iV, 395. Albani bu rivayeti sahih addetmiştir (es-Sünne, !, 
206) .  

354 Taberi rivayet etmiştir (XV, 64) (nşr. Ahmed Şakir ) .  Müslim b. Nüzeyr'e İbn Yezid denmesin
de bir sakınca yoktur. Et-Tehzib, X, 139. İbn Asım' ın rivayetinde (es-Sünne, 1, 206) Müslim 
b. Nüdeyr (dal ile) olarak geçmektedir. Halbuki et-Tehzib'de Nüzeyr olarak zikredilir. İbn 
Hibban'ın Sika'sı (V, 397) ve et-Tarihu'l-kebir'de (iV, 1 ve 273) de aynı şekildedir. 

355 Taberi rivayet etmiştir (XV, 64) .  Eseri neşreden, Ebu Bekir el-Hüzeli'nin zayıf bir ravi oldu
ğunu ve dolayısıyla bu haberin zayıf bir haber olduğunu söylemiştir. 

356 Tefsiru't-Taberi, XV, 64, 65. Naşir bu rivayetin zayıf olduğunu söylemiştir. 



320 ·:· Bedai 'ut-tefslr 

27. Günahlar kazanmış olanlara gelince; bir günahın cezası benze
riyledir. Onları bir hor/uk kaplayacaktır. Onları Allah'tan kurtaracak bir 
kimse de yoktur. Yüzleri karanlık gecenin parçalarıyla bürünmüş gibidir. 
İşte bunlar da ateşliktir/er. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. 

28. O günde hepsini biraraya toplayacak sonra da şirk koşanlara: 
"Siz de, Allah 'a eş koştuk/arınız da durun yerin izde" diyeceğiz. Sonra 
onları tamamen birbirinden ayıracağız. O zaman (Allah 'a) eş koştukları 
da: "Siz bize tapmıyordunuz"  derler. 

29. "Bizimle sizin aranızda şfıhid olarak Allah yeter. Şüphesiz biz 
sizin (bize) tapınmanızdan habersizdik bile. " 

30. Orada herkes önceden ne gönderdiyse onun imtihanını verecek. 
Hepsi gerçek mevla/arı olan Allah 'a döndürülmüş olacak; uydurmakta 
oldukları da önlerinden kaybolup gidecektir. 

31 . De ki: "Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Yahut o gözlere 
ve kulaklara malik olan kimdir? Ölüden diriyi çıkaran ve diriden ölüyü 
çıkaran kimdir? İşleri yerli yerince kim yönetiyor?" Hemen ''Allah " diye
ceklerdir. De ki: "O halde (O'na isyan etmekten) korkmaz mısınız?" 

32. İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Artık haktan sonra sapık
lıktan başka ne var? O halde nasıl olur da döndürülüyorsunuz? "  

Tefsiri : 

Bu son ayet Allah'a  ortak koşan ve Allah'tan başkasına tapanlara hitap et
mektedir. Yani Allah'tan başkasına ibadet etmek sapıklıktan ve batıldan başka 
bir şey değildir. 

Allah'a ibadet eden, halis niyetiyle onun rahmetinden umut ederek, gaza
bından korkarak emirlerini yerine getiren kimse hak ile beraberdir. Daha iyisini 
Allah bilir. 361 

361 Tariku '/-hicreteyn ,  s.  324. 
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33. Işte Rabbinin şu  sözü o fasıklar için şöylece sabit olmuştur: "Ger
çekten onlar iman etmezler. " 

34. De ki: "Ortak koştukların ızdan ilkin yaratıp da sonra onu iade 
edecek kimse var m ıdır?" De ki: "Ilkin yaratan, sonra onu iade eden 
Allah 'dır. O halde nasıl döndürülüyorsunuz? " 

35. De ki: "Ortak koştukların ızdan hakkı gösterecek bir kimse var mı
dır?" De ki :  "Hakkı gösterecek (ve ona iletecek) Al/ah 'dır. Acaba hakka 
ileten mi (kendisine) uyulmaya daha layıktır, yoksa h idayet verilmedikçe 
kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükme
diyorsunuz?"  

36. Onların çoğu zandan başkasına uymazlar. Zann ise h iç şüphesiz 
hak olan h içbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz ki Allah yaptıklarını çok 
iyi bilendir. 

37. Bu Kur'an'ın Allah'tan başkası tarafından uydurulması olacak bir 
şey değildir. Fakat o kendisinden öncekileri doğrulamakta, o kitabı açık
lamaktadır. Onda şüphe yoktur. O, ôlemlerin Rabbindendir. 

38. Yoksa onlar: "Onu kendiliğinden uydurdu " mu diyorlar? De ki: 
"Öyle ise, eğer doğru söyleyenler isen iz, siz de onun benzeri bir sure 
getirin. Hatta Allah'tan başka kimi çağırabileceksen iz çağırın !"  

39. Hayır, onlar ilm ini  kavrayamadıkları ve te 'vili kendilerine henüz 
gelmedik bir şeyi yalanladılar. Onlardan önce gelenler de böyle yalanla
dı/ar. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak!" 
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Tefsiri :  

Yüce Allah haber veriyor ki, bu yalancılardan öncekiler asıl yalancılar olup 
dikkate alınacak olanlar da onlardır. Bunlar ise kendilerinden öncekilere tabidir
ler. Asıl ile fer'i mana itibarıyla e§it olduğu için akıbetleri de eşit tutulmU§ oldu .362 
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40. Aralarından ona inanan kimseler de vardır, ona iman etmeyenler 
de vardır. Rabbin fesatçıları en iyi bilendir. 

41 . Eğer onlar sen i  ya/anlarlarsa de ki: "Benim yaptığım bana aittir, 
sizin yaptığın ız size aittir. Benim yaptıklarımdan siz uzaksın ız; sizin yap
tıklarınızdan da ben uzağım. " 

42. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara -üstelik 
akıl da erdiremiyor/arsa- sen mi duyuracaksın? 

43. Aralarından sana bakanlar da vardır. Fakat basiretleri olmasa 
dahi körlere doğru yolu sen gösterebilir misin ? 

44. Şüphesiz Allah insanlara en ufak şey kadar dah i  zulmetmez. Fa
kat insanlar kendi kendilerine zulmederler. 

45. Onları haşredeceği o günde sanki gündüzün ancak bir saati ka
dar (bir süre) eğlenmişler gibi (gelecek; birbirinden pek az bir zaman 
ayrılmışlar gibi) b irbirlerin i tanıyacaklar. Allah 'a kavuşmayı yalanlamış 
bulunanlar hem en büyük zarara uğramışlardır; hem de doğru yolu bu
lamamışlardır. 

46. Onlara va 'dettiğimizin bir kısmını  sana göstersek yahut sen in ru
hunu alsak da yine onların dönüşü Bize olacaktır. Hem Allah, ne yapa
cakların ı  görüp gözetendir. 

47. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Rasulleri geldiği zaman ara
larında adaletle hükmedilir ve onlara zulmedilmez. 

48. "Eğer doğru söyleyenler iseniz bu va'd (ettiğiniz azab) ne zaman 
(gerçekleşecek) ?"  derler. 

49. De ki: "Allah 'ın dilediğinden başka kendime ne bir zarar verebi
lirim ne de bir fayda sağlayabilirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Artık 
ecelleri geldiği zaman bir an ne geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. " 

50. De ki: "Ya O'nun azabı geceleyin veya gündüzün size gelip çatar
sa; söyleyin bana o günahkôrlar onun nesin i  (ne diye) acele isterler?" 

51. "Vuku bulduktan sonra m ı  O'na iman edeceksiniz? Şimdi mi? .· 
• 1 

Han i  siz onun mutlaka çabucak gelmesin i isteyip duruyordunuz?" 

52. Sonra zulmedenlere: "Şu sürekli azabı tadın" denilecek; "ne ka
zandıysanız ondan başkası ile mi  cezalandırılacaksınız?" 

53. "O gerçek midir?" diye senden haber almak isterler. De ki: "Evet! 
Rabbim hakkı için, o elbette haktır ve siz Allah 'ı ôciz bırakacak değilsi-

. 
" nız. 

54. Zulmeden herkes, eğer yeryüzünde bulunan herşeye sahip ol
saydı, elbette onu fidye olarak verirdi. Azabı göreceklerinde pişmanlık
ların ı  gizlerler. Aralarında adaletle hükmolun up kendilerine asla zulm 
edilmez. 
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55. İyi bilin ki; göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah 'ındır. Şunu da 
iyi bilin ki, şüphesiz Allah 'ın va 'di haktır. Fakat onların çoğu bilmezler. 

56. O hem diriltir, hem öldürür ve siz, O'na döndürüleceksiniz. 

57. Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, kalblerde olanlara bir şifa, 
mü 'minler için de bir h idayet ve rahmet gelmiştir". 

Tefsiri : 

Kur' an, cehalet ve sapıklık hastalığından arınmak için kalplere şifadır. Zlra 
cehalet bir hastalıktır. Şifası da ilim ve hidayettir. Azgınlık da bir hastalıktır ki , şi
fası irşattır. Yüce Allah Peygamberi'ni bu iki illetten uzak tuttu ve "Battığı zaman 
yıldız(lar)a anda/sun ki, arkadaşınız asla sapmadı, batıla da yönelmedi" buyurdu. 
Hz. Peygamber de halifelerini bu iki illetin zıddıyla vasıflandırarak "Benim sün
netimi ve benden sonraki Raşit halifelerin sünnetini alınız" buyurmuştur.363 Yüce 
Allah Kelamı'nı insanlara genel olarak bir öğüt, kendisine inananlara mahsus 
olarak hidayet ve kalplerdeki hastalıklara da şifa indirmiştir. Onunla şifalık talep 
eden hastalığından iyileşir. Onunla şifalık istemeyen ise şairin dediği gibi olur: 

"Kurtulduğunu zannettiği hastalığından iyileştiğinde 

Aslında ölümüne sebep olan hastalığı hala duruyordu364 

58. De ki: "Allah 'ın lütfu ve rahmetiyle ve yalnız bunlar ile sevinsin
ler. Bu, onların topladıklarından daha hayırlıdır" 

Tefsiri : 

Bu ayetle ilgili sahabe ve tabiinden şu ifadeler nakledilmiştir. 

Ebu Said el-Hudri -radıyallahu anh-: Allah' ın lütfu Kur'an, rahmeti de sizleri 
Kur' an ehlinden kılmasıdır, demiştir. 

Hilal b .  Yesaf -radıyallahu anh-: Allah sizi İslam'a  hidayet eyledi ve size Kur'an' ı 
öğretti . İşte bu topladığınız altın-gümüşten daha iyidir, demiştir. 

İbn Abbas -radıyallahu anh-, el-Hasan ve Katade: Allah' ın lütfu İslam, rahmeti 
de Kur' an' dır, demişlerdir. 

363 Hadis sahihtir - Allah bizi onunla nimetlendirsin. Bk. , Ahmed, !\!, 126-127; Ebu Davud XIII, 
358; Tirmizi, i l ,  341 ;  İbn Mace, 1, 13; Hakim, 1 ,  96; İbn Hazm, el-İhkôm fi usuli'/-ahkôm, Vı, 

76;' Si/siletü 'l-ahfıdisi 's-sahiha, no:937. 
364 İğôsetü'l-/ehfôn,  1, 15-16.  
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Selef alimlerinden bir grup: Allah'ın lütfu İslam, rahmeti de Kur'an'dır, 
demiştir.365 

Netice itibarıyla Kur'an ve İslam'ın iki vasfı vardır: Lütuf ve rahmet. Allah bu 
iki nimetini Peygamberi'ne nasip etmiş ve "Sana da böylece emrimizden bir ruh 
vahyettik. Kitabın da imanın da ne olduğunu bilmezdin"  buyurmuştur. Yüce Al
lah Kur'an ve imanı yükselten kimseyi yükseltmiş, onları bırakanı da bırakmıştır. 

"Allah h içbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez" ve "Biz 
kimseye gücün ün yeteceğinden başkasın ı  yüklemeyiz" ayetlerinden hareketle, 
Kur'an-ı Kerim' de buna teklif dendiği söylenebilir. 

Bu iddiaya şöyle cevap verilir: "Evet, söz konusu ayetlerdeki teklif, nefiy 
ifadesinde kullanılmıştır. Ancak emir, vasiyet ve şer' i konularda, teklif ifade
si kullanmak yerine ruh ,  nt1r, şifa, rahmet, hayat, ahid ve vasiyet gibi ifadeler 
kullanılmıştır. 366 

Yüce Allah bizi lütuf ve rahmetinin (bunlar Kur'an ve imandır) sevinciy
le dünya ehlinin topladığı mal-dünya sevincinden müstağni kılmış ve "De ki: 
"Allah 'ın lütfu ve rahmetiyle ve yalnız bunlar ile sev insinler. Bu, onların topladık
larından daha hayırlıdır" buyurmuştur.367 

Allah' ın lütfu İslam ve iman, rahmeti de ilim ve Kur'an'dır. Allah kullarının 
lütuf ve rahmetle sevinmesinden hoşlanır ve bunu kolaylaştırır. Hatta Allah kul
larının hayır ve hasenat işlediklerinde sevinmelerinden de hoşlanır ve bunun için 
kolaylık yaratır. Allah kulunu sevindirdiği ve ona yardım ettiği için kulun burada
ki sevinci hakikatte Allah' ın merhametiyle gerçekleşmiş olur.368 

"De ki: "Allah 'ın lütfu ve rahmetiyle ve yalnız bunlar ile sev insinler. Bu, on
ların topladıklarından daha hayırlıdır" ayeti için bir bölüm ayırmak güzelliğin son 
noktası olmuştur.369 Çünkü Yüce Allah kullarına onlara verdiği lütuf ve merha
metiyle mutlu olmalarını emretmiştir. Bu da lütuf ve merhamet sahibinden mem
nun ve mesrur olmaya bağlıdır. Zlra bir kimse kendisine merhametli, cömert ve 
ihsan sahibinden ulaşan nimet karşısında memnuniyet duyarsa, bu memnuniye
ti kendisine veren zat, daha fazla ve öncelikle memnuniyet duyar. 

Önce bu ayetin anlamını zikredecek, daha sonra da musannifin değerlendir
mesini izah edeceğiz. 

İbn Abbas, Katade, Mücahid, el-Hasan vd. şöyle r1�miştir: 

365 Tefsiru 't-Taberi, XI , 124. 
366 Ed-Dürrü '/-mansCır, 1, !V, 366. 
367 İğô.setü'l-lehfô.n, II, 70. 
368 Medô.ricu 's-sô.lihin, III , 106; İctimô.u'/-cüyuş, s. 3; e/-Fevô.id, s. 130; Miftô.hu dô.ri 's-seô.de, s. 

56. 
369 Bununla el-Menazil at..;ı eserin müellifinin es-SurCır bölümü açması kastedilmiştir. 
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Allah' ın lütfu İslam , rahmeti de Kur'an'dır. Onlar bu sözleriyle Allah' ın rah
metini lütfundan daha has bir duruma koymuş oldular. Zira Allah ' ın lütfu bütün 
İslam ehline nasip olurken, rahmeti de Kur'an' ı öğrenmiş olan bazılarına nasip 
olmuş olacaktır. Yani Cenabı Allah onları lütfuyla Müslüman yaptı ve rahmetiyle 
onlara Kitabı'nı indirdi .  Allah "Sen, bu Kitabın sana verileceği ümidinde değil
din. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak (onu sana gönderdi)" (Kasas 86) bu
yurmaktadır. Ebu Sa' id el-Hudri -radıyallahu anh- demiştir ki, Allah ' ın lütfu Kur'an, 
rahmeti de bizi Kur'an ehlinden kılmasıdır. 

Burada şu iki hususun olduğu kastedilmiştir: 

1- Bizatihi lütuf 

2- Bu lütfun kabulü için ineceği yerin hazırlanması . Örneğin : Lütfün amacı
na ulaşması için yağmurun verimli topraklara yağması ve toprağın da onu kabul 
etmesi . 

Memnuniyet sevilen şeye veya istenilene kavuşmakla kalpte hasıl olan bir 
lezzettir. Kalp bu lezzeti hissettiğinde bir duygu şekillenir ki ona memnuniyet 
veya sevinç denir. Aynı şekilde insan istediğine ulaşamadığında bir ruh haleti 
ortaya çıkar ki, ona hüzün ve gam denir. Yüce Allah "Ey insanlar, size Rab
binizden bir öğüt, kalblerde olanlara bir şifa, mü 'minler için de bir hidayet ve 
rahmet gelmiştir" ayetinin akabinde kullarının lütuf ve rahmetiyle sevinmelerini 
emretmektedir. Kul için, Allah' ın öğütler içeren ve kalpteki hastalıklara şifa olan 
lütuf ve rahmetine sevinmekten daha doğal ve haklı hiçbir şey yoktur. Bu yüz
den Yüce Allah, kullarına verilen öğüdün - ki bu emir, yasaklama, teşvik, tehdit, 
cehalet, zulüm, ve sapkınlık karşısında kalbin şifasıdır - onların bedensel tedavi
lerinden daha acı verici olduğunu haber vermiştir. Fakat kullar bunlara alıştıkları 
için acı h issetmezler. Ancak onlar dünyadan ayrıldıklarında bu acıyı fazlasıyla 
hissedeceklerdir. Burada her dertli dertlerini hazır bulur. Rabbinden ona verilen 
hidayet onun kalbine ferahlık ve sükunet, ruhuna hayat verir. "Rahmet" ise,  ona 
her türlü iyilik ve lezzet getirir ve onu her türlü şer ve dertten kurtarır. 

Dolayısıyla bu öğütler, insanın dünyada topladığı her şeyden daha hayırlı
dır. Yani bu öğütler hakikaten sevinmeye layıktır. Onunla sevinen kimse, dünya 
ehlinin topladıkları ile değil , gerçekten sevinmeye değer bir şey için sevinmiş 
olur. Zira dünya metaları, sevinilecek şeyler değildir. Çünkü her türlü afete ,  helak 
olmaya ve kötü sonuca maruz kalabilmektedir. Doğrusu dünya metaları tatlı bir 
rüyayı hayal etmektir ki , uyandığında sona erir, ardında "keşke gerçek olaydı" 
temennisi kalır. 

Kur'an-i Kerim'de sevinç mutlak ve mukayyet olmak üzere iki türlü beyan 
edilmektedir. Mutlak sevinç "Şımarma! Çünkü Allah şımaran/arı sevmez" (El
Kasas, 28/76) ve "Çünkü o, şımarıktır, böbürlenendir" (Hud, 1 1110) ayetlerinde 
ifadesini bulmaktadır. Mukayyet sevinç de iki çeşittir: 
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1- Dünya ile mukayyet bir sevinçtir olup sevincin sahibi Allah'ın merhame
tin i unutur. Bu kınanmıştır. "Nihayet kendilerine verilenlere sevin ince ansızın 
onları tutup yakalayıverdik de ümitsiz kalıuerdi/P.r" (el-En'am,  6/44) ayetinde 
ifade edildiği gibi .  

2- Allah' ın lütuf ve rahmetiyle mukayyettir. Bu da "De ki :  ''Allah 'ın lütfu ve 
rahmetiyle ve yaln ız bunlar ile sevinsinler. Bu, onların topladıklarından daha 
hayırlıdır" ayetinde olduğu gibi sebebe bağlı lütuf ve rahmet; "Allah 'ın lütfundan 
kendilerine verdiğiyle hepsi de sevinç içindedirler" (Al-i İmran 170) ayetinde 
olduğu gibi sebepsiz (müsebbibe bağlı) lütuf ve rahmet olmak üzere ikiye ayrılır. 

Allah, Allah' ın Resulü, iman, sünnet, ilim ve Kur'an için sevinmek ariflerin 
en yüksek makamıdır. Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır: "Bir sure indirildiği 
zaman içlerinden {münafıklardan) bazıları (alayla) : "Bu hanginizin imanını artır
dı?" derler. İman etmiş olanlara gelince (her sure in işiyle) daima onların imanını  
artırmıştır ve onlar birbiriyle müjdeleşirler" (Tevbe 124) , "Kendilerine kitap ver
diğimiz kimseler sana indirilene sevin irler" (er-Ra 'd  13/36) . 

İlim, iman ve sünnet için sevinmek bunlara sahiplerinin huzurunda saygı 
göstermenin, onları sevmenin ve diğer şeylere tercih etmenin delilidir. Zira ku
lun bir şey elde ettiği anki sevincinin derecesi ,  onun o şeyi ne kadar sevdiği ve 
ona ne kadar rağbet ettiği ile orantılıdır. Bir şeye rağbet etmeyen kimse, o şeyi 
elde ettiğinde sevinmediği gibi onu kaybettiği için de üzüntü duymaz. Dolayısıyla 
sevinç, sevmek ve rağbet etmeye bağlıdır. Sevinç ile müjdenin farkı ise, sevinç 
istediğine kavuştuktan sonra gerçekleşir, müjde almak ise henüz kavuşamasa 
da isteğine kavuşacağına emin olmaktır. Bu yüzden Yüce Allah "Allah 'ın lütfun
dan kendilerine verdiğiyle hepsi de sevinç içindedirler. Ve arkalarından henüz 
kendilerine katılamayanlara: "Onlar için h içbir korku yoktur, onlar üzülecek de 
değillerdir" diye müjdelemek isterler" (Al-i İmran, 3/1 70) buyurdu. 

Sevinç bir kemal sıfatıdır. Bu yüzden Cenabı Allah sevincin en alasıyla sı
fatlanır. Örneğin, kulu tövbe ettiğinde Yüce Allah, yiyecek ve içecekleri üzerinde 
yüklü bulunan bineğini tehlikeli bir yerde kaybedip bulacağından umudunu ke
sen bir kimsenin onu bulduğunda hissettiği sevinçten daha fazla sevinir. 

Netice olarak sevinç, kalbin nimetlerinin en değerlisidir. Sevinç kalbin nime
ti , hüzün ise kalbin külfetidir. 

Bir şeye sevinmek ona rıza göstermenin ötesindedir. Zira rıza tatminkarlık ve 
huzur ifade ederken, sevinç haz almak ve memnuniyet ifade etmektedir. Dolayı
sıyla her sevinç rızayı kapsarken ,  her rıza sevinç ifade etmemektedir. Rıza göster
mek kızmanın zıddıdır. Hüzün sahibini dertlendirir, kızmak ise intikam almaktan 
aciz kaldığı durum hariç sahibini dertlendirmez.370 

370 Medôricü 's-sô/ikin, ili, 156-159. 
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59. De ki: ''Allah ' ın size indirdiği ve kendisinden bir kısmını  haram ve 
helal yaptığın ız rızıktan ne haber?" De ki: ''Allah mı size izin verdi, yoksa 
Allah 'a iftira mı ediyorsunuz?" 

60. Allah 'a karşı yalan uyduranlar Kıyamet gününde ne (ile karşıla
şacaklarını) zannederler? Şüphesiz ki Allah insanlara lütufkardır. Fakat 
onların çoğu şükretmez/er. 

61 . Herhangi bir işte bulunsan, ona dair Kur'an'dan bir şey okusan 
ve siz her ne yaparsanız yapınız, o işe daldığınızda Biz mutlaka üzerin ize 
şahidiz. Yerde olsun gökte olsun zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli 
kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de muhakkak apaçık bir 
kitaptadır. 

62. Haberiniz olsun ki, Allah' ın velilerine h içbir korku yoktur, onlar 
kederlenecek de değillerdir. 

63. Onlar iman edip, takvalı davrananlardır. 

64. Onlar için dünya hayatında da ahirette de m üjde vardır. Allah 'ın 
sözlerinde asla değişiklik olmaz. Işte bu (müjde) en büyük kurtuluşun 
ta kendisidir. 

65. Onların söyledikleri sen i  üzmesin. Çünkü izzet bütünüyle yalnız 
Allah 'ındır; O hakkıyla işitendir, bilendir. 

66. lyi bilin ki, göklerde kim var yerde kim varsa şüphesiz Allah 'ındır. 
Allah'tan başkasına tapanlar dahi Allah 'a koştukları ortaklara uymuyor
lar. Onlar ancak zanna uyarlar ve ancak yalan söylerler. 
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67. Geceyi içinde dinlenmeniz için, gündüzü ise aydınlık olarak ya
ratan O'dur. Şüphe yok ki bunda kulak verecek bir topluluk için ayetler 
(ibretler) vardır. 

68. "Allah evlat edindi" dediler. O bundan münezzehtir. O, h içbir 
şeye muhtaç olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Eliniz
de bu iddianıza dair h içbir deliliniz yoktur. Allah 'a karşı bilmeyeceğiniz 
bir şeyi mi söylüyorsunuz? 

69. De ki: "Allah 'a karşı yalan söyleyip iftira edenler asla kurtulama
yacak/ardır. " 

70. Dünyada bir süre faydalanmadan sonra dönüşleri ancak Bize ola
caktır. Sonra da inkar ettikleri için onlara en şiddetli azabı tattıracağız. 

71 . Onlara Nüh 'un haberini de oku. Hani  o, kavmine şöyle demişti: 
"Ey kavmim, eğer aranızda kalmam ve Allah 'ın ayetleriyle öğüt verişim 
size ağır geliyorsa- ki ben ancak Allah'a dayanıp güvenirim- haydi işinizi 
sağlam tutun, ortaklarınızı da çağırın. Sonra işin iz size h içbir tasa ver
mesin. Sonra da mühlet vermeksizin bana hükmünüzü uygulayın. 

72. "Eğer yüz çevirirseniz zaten ben sizden bir ücret de istemedim. 
Benim ecrimi  ancak Allah verecektir. Bana Müslümanlardan olmam 
emrolundu. " 

73. Yine onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla birlikte gemide bulu
nanları kurtardık ve onları halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da 
suda boğduk. Uyarı/anların sonunun nasıl olduğuna bir bak! 

74. Sonra onun arkasından kendi kavimlerine nice peygamberler 
gönderdik de onlara apaçık belgelerle geldiler. Fakat önceden yalanla
dıkları şeye iman etmediler. İşte Biz de haddi aşanların kalbleri üzerine 
böyle mühür basarız. 

75. Sonra bunların ardından da MCısô 'yı ve HôrCm'u ayetlerimizle 
Firavun'a ve onun (kavminin) ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar 
büyüklük tasladılar. Onlar zaten günahkar bir kavim idiler. 

76. Tarafım ızdan kendilerine hak geldiği zaman: "Herhalde bu, apa
çık bir sihirdir" dediler. 

77. MCısô.: "Size gelince, hakka (böyle) mi dersiniz? Bu sihir midir? 
Halbuki sihirbazlar kurtuluşa eremezler" dedi. 

78. Dediler ki: "Sen, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuzdan 
döndürmek ve yeryüzünde de büyüklük ikinizin olsun diye mi bize 
geldin(iz) ? B iz size inanmıyoruz. " 

79. Firavun: "Bütün bilgin sihirbazları bana getirin" dedi. 



80. Nihayet sih irbazlar gelince Musa onlara: ''Atacağın ızı atın" dedi. 

81 . Onlar atınca, Musa dedi ki: "Sizin bu yaptığın ız sihirdir. Şüphesiz 
Allah onu boşa çıkaracaktır. Elbette Allah, o bozguncuların işin i  düzelt
mez. 

82. Allah, günahkar/arın hoşuna gitmese de kelimeleriyle hakkı orta
ya koyup gerçekleştirecektir. 

83. Musa'ya kavminden bir takım gençler dışında kimse iman etme-
di. Bunlar Firavun'un ve ileri gelenlerinin kendilerini fitneye düşürme
lerinden korkuyorlardı. Çünkü Firavun yeryüzünde gerçekten yücelik 
taslayan bir kişi idi ve o gerçekten haddi aşanlardandı. 

84. Musa: "Ey kavmim, eğer siz Allah 'a iman etmiş ve O'na teslim 
olmuşsanız artık O'na güven ip dayanın" dedi. 

85. Onlar da şöyle dediler: "Biz, yalnız Allah 'a güvenip dayandık. Ey 
Rabbimiz, bizi o zalimler topluluğunun fitnesine uğratma! 

86. "Ve rahmetinle bizi o kafirler topluluğundan kurtar. " 

87. Musa 'ya ve kardeşine: "Mısır'da kavminize evler hazırlayın, o 
evlerinizi (kıbleye yönelik) namazgah yapın. Ve namazı dosdoğru kılın .  
(Ey Musa) mü 'minleri de m üjdele" diye vahyettik" 

Tefsiri : 

Bu ayet belagat açısından son derece bedi ve güzel bir nazma sahiptir. Önce 
Musa ve Harun (a.s) "tesniye ( iki! ) "  kalıpla ifade edilmiştir. Bu, İsrail oğullarının 
her birine fark gözetmeksizin itaat etmesi gerektiği anlamına gelir. Sonra na
maz kılmak herkese farz olduğu için zamir (namazı dosdoğru kılın)  "cemi (ço
ğul ) "  kalıbıyla ifade edilmiştir. Daha sonra da (mü 'minleri de m üjdele) ifadesin
de tekil kalıbı tercih edilmiştir. Yani burada peygamberlikte Hz. Musa'nın asıl, 
kardeşi' nin (Harun) ise onun yanında ve yardımcısı olduğu, peygamberlikte asıl 
olan Musa'nın müjdelemede de asıl olduğu vurgulanmıştır. Yine Musa ile kardeşi 
tek bir risalet (görev) ile gönderildiğinden "Ben şüphesiz ki alemlerin Rabbi tara
fından gönderilmiş bir peygamberim" (el-A'raf, 7/1 04) ayetinde ifade buyruldu
ğu gibi onlar tek peygamber gibidirler. İşte bu peygamber hakkında "mü 'minleri 
müjdele" buyrulmuştur.371 

371 Bedô.iu '/-fevô.id, iV, 10. 
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88. Musa: "Ey Rabbimiz, dedi, gerçekten Sen Firavun ve (kavminin) 
ileri gelenlerine dünya hayatında bir zinet ve (nice) mallar verdin. Rab
bimiz (insanları) Senin yolundan saptırsınlar diye mi? Rabbimiz, mal
larını  yok et, ka/b/erini mühürle (ve sık) ! Çünkü onlar can yakıcı azabı 
görmedikçe iman etmeyecek/erdir. " 

89. Buyurdu ki: "İkinizin de duası kabul olundu. O halde dosdoğru 
yürümeye devam edin. Sakın bilmezlerin yoluna uymayın. " 

90. İsrai/oğullarını denizden geçirdik. Hemen Firavun, askerleriyle 
beraber haddi aşarak ve zulmederek arkalarına düştü. Nihayet boğula
cağı anda şöyle dedi: "İsrailoğu/larının iman ettikleri (i/ah)dan başka bir 
ilah 'ın olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım. " 

91 . Şimdi (ümidi kesince) mi? Halbuki sen bundan önce isyan etmiş 
ve fesatçı/ardan olmuştun. 

92. Senden sonrakilere bir ibret olman için bugün sadece senin bede
nini kurtaracağız. insanların birçoğu şüphesiz ayetlerimizden gafildir/er. 

93. Andolsun ki Biz, İsrailoğullarını gerçekten çok güzel bir yere yer
leştirdik. Onları hoş ve temiz şeylerle rızık/andırdık. Kendilerine ilim gelin
ceye kadar anlaşmazlığa düşmedi/er. Muhakkak ki Rabbin, anlaşmazlığa 
düştükleri şeyler hakkında Kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. 

94. Eğer sana indirdiğim izden şüphede isen, senden önce kitabı oku
yanlara sor. Andolsun ki hak sana Rabbinden gelmiştir. O halde sakın 
şüphe edenlerden olma". 
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Tefsiri: 

Bu ayet bazı insanlara müşkil geldi .  Hıristiyan ve yahudiler bu ayet hakkın
da Müslümanlara yüklenerek: "Peygamber, şüphe içerisindeydi, o yüzden bize 
sorulması emrolundu, demişlerdi .  

Aslında bu ayette herhangi bir müşkil söz konusu değildir. Fakat insan kılı
ğındaki hayvanlar kötü niyetli ve anlama özürlü oldukları için söz konusu iftira
ları uydurmuşlardır. Oysa bu ayet Hz. Peygamber' in delillerinden biridir. Ayette 
şüpheye mahal bırakacak herhangi bir şey yoktur. Çünkü şart meşrutun vukuu
na delalet etmez. Hatta meşrutun vukuunun imkan dahilinde olmasına da dela
let etmez. "Eğer göklerle yerde A/Jah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni 
bozulup gitmişti" (el-Enbiya 21/22) ,  "De ki: Onların dedikleri gibi O'nunla bera
ber başka ilahlar olsaydı, elbette o zaman Arş sahibine bir yol ararlardı" (el-İsra, 
17/42) ,  "De ki: Rahmanın bir evladı olsaydı ibadet edenlerin ilki ben olurdum" 
(ez-Zuhruf, 43/81 )  ve "Eğer şirk koşarsan, anda/sun ki amelin boşa çıkar ve mu
hakkak zarar edenlerden olursun" (ez-Zümer, 39/65) ayetlerinde de bu husus 
ifade edilmiştir. 

Hz. Peygamber hiçbir zaman şüpheye düşmedi ve kendisine böyle bir şey 
sorulmadı. Said' in Tefsir' inde Katade'den naklen, Resulullah'ın "(kafamda) şüp
he de soru da oluşmadı" buyurduğu zikredilmiştir" .372 

İbn Cerir ayetle ilgili olarak İbn Abbas'ın "Onların nezdinde yazılı olduğun
dan şüphe ettiysen, onlara sor" dediğini rivayet etmiştir.373 Fakat İbn Cerir bu 
ayetle ilgili kendi yorumunu şöyle açıklamıştır: 

Yüce Allah Peygamberi'ne: Ey Muhammed! Seni halkıma peygamber ola
rak gönderdiğim ana kadar İsrfüloğulları senin peygamberliğinle ilgili herhangi 
bir ihtilaf içerisinde değildi .  Zira onlar kendi kitaplarında senin adını bulmuşlar 
ve oradaki sıfatlarınla seni tanıyorlardı .  Eğer sen bununla ilgili sana indirdikleri
miz ve haber verdiklerimiz konusunda şüphe içerisinde isen, seni tekzip edenlere 
değil, Abdullah b. Selam gibi sana iman eden ve senden önce kitabı okuyanlara 
sor. Aynı şekilde İbn Zeyd de sorulacak şahsın Abdullah b. Selam olduğunu söy
lemiştir. Ed-Dahhak ise , söz konusu ayetin ehl-i kitabın mü'min kimselerinden 
takva ve iman sahibi olanlarına sor, anlamında olduğunu söylemiştir.374 

Bu yorumların hiçbiri ayetin mana ve maksadına uygun değildir. Zira bu 
ayet nazil olduğunda Abdullah b. Selam neredeydi? Bu sure Mekke' de nazil 

372 Abdurrezzak, Musannef, VI, 125-126. 
373 Tefsiru 't-Taberi, XI, 168. 
374 İbn Cerir et-Teberi, Tefsir XI, 167.  
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olmuştur.375 Abdullah b. Selam o zaman kendi kavminin dinindeydi. Nasıl olur 
da Hz. Peygamber' in ,  nübüwetini inkar edenlere karşı kendi tebaalarını şahit 
göstermesi etmesi emredilir?376 

Pek çok müfessir377 buradaki hitabın Hz. Peygamber' e olduğunu, kastedile
nin ise başkası olduğunu söylemiştir. Zira Kur' an ona Arap dilinde indirilmiştir. 
Halbuki Araplar adama bir şeyle hitap eder ve başka bir şeyi kastederdi. Örneğin 
bir meselde: Yalnız seni kastediyorum ,  beni dinle ey komşu, denilmiştir. Ayette de 
"Ey Peygamber, Allah'tan kork! Kafirlere ve münôfıklara itaat etme" ( el-Ahzab, 
33/1 )  buyrulmuştur. Halbuki burada peygamber değil , tabileri kastedilmiştir. 

Ebu İshak şöyle demiştir: Yüce Allah Hz. Peygamber' e hitap eder, halbuki 
oradaki hitap bütün halka şamildir. Bu itibarla söz konusu ayet, "Eğer sizler bir 
şüpheye düştüyseniz" anlamındadır. Zira Yüce Allah surenin sonunda "De ki: 
"Ey insanlar, eğer benim din imden bir şüphe içinde iseniz (bilin ki); ben sizin 
Allah 'tan başka taptıklarınıza tapmam" (Yunus, 1 0/104) buyurmuştur. 

İbn Kuteybe de şöyle demiştir: Hz. Peygamber' in zamanında çok ÇL'Şit insan 
vardı. Kafirler, mü'minler, iman ve küfür arasında tereddütte kalıp ne yapacağı
nı şaşıranlar vesaire . Cenabı Allah bu tür şüphe içerisindeki insanlara hitaben: 
Eğer bizim Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- aracılığıyla size indirdiklerimizden 
şüphe ettiyseniz sorun,  buyurdu. Burada Allah tekil ifade ile hitap etti ve ço
ğul kastetmiş oldu. Aynı şekilde "Ey insan! O kerim Rabbine karşı sen i  aldatan 
nedir?" (el-İnfitar, 82/6) ,  "Ey insan, gerçekten sen Rabbine doğru durmadan 
çalışıp çabalayacaksın. Sonunda O'na kavuşacaksın" (el-İnşikak, 84/6) ve "In-

375 Ancak bu ihtilaflıdır. Kurtubi el-Hasan, ikrime, Ata ve Cabir' in dediklerine dayanarak bu 
surenin Mekke'de nazil olduğunu ifade etmiştir. ibn Abbas üç ayet (ki bu üzerinde tartıştı
ğımız ayetttir) hariç Mekki olduğunu, el-Kelbi de 40. ayet (ki bu ayet Medine' de Yahudiler 
hakkında nazil olmuştur) dışındakilerin Mekki olduğunu söylemiştir. Bir grup da surenin 
başından itibaren yaklaşık kırk ayetin Mekke'de, diğerlerinin ise Medine' de nazil olduğunu 
söylemiştir (Kurtubi, iV, 3143) .  Şevkani de Fethu 'l-kadir' de ( i l ,  42 1 )  bu ifadeleri Kurtubi'den 
nakletmiştir. Bk. , Zemahşeri, Keşşaf, il, 180; Tefsiru'l-Hazin, III , 1 72;  Tefsiru' l-Alusi, XI, 58; 
Tefsiru'l-Celaleyn, 1 ,  252; ed-Durru'/-mansCır, iV, 339. Suylıti İtkan'da (1, 12) şöyle demiştir: 
Sure-i Yu:-ıus'un Mekke'de nazil olduğu meşhurdur. İbn Abbas'tan bu hususta iki rivayet 
vardır. Yukarıda İbn Abbas'ın bu ayetin Mekke'de nazil olduğunu söylediği zikredilmiştir. Bu 
İbn MerdCıye' nin Avfi' den; ve İbn Cüreyc tarikiyle Ata' dan ve Huseyf tarikiyle Mücahit'in 
İbnü' z-Zübeyr' den rivayetidir. 
Bu ayeti Mekki olduğunu İbn Kesir (il , 434) ve İbn Kuteybe (Garibu'l-Kur'i'ın, s.  194) de kabul 
etmiştir. Ama Abdullah b. Selam'ın Müslüman olması Medine' de ve Hz. Peygamber'in geldiği 
ilk yıllarda gerçekleşmiştir. Onun vefatı da hicri 43 senesidir. Bk. ,  Fethu'l-bari, VII, 161 .  

376 Delil sahih olduğunda ona "keyfe (nasıl )"  sorusu i le  itiraz edilemez. Ancak delilin mana ve 
mefhumu ile ilgili mülahaza yürütülebilir. 

377 Kurtubi, IV, 3221 ;  Zemahşeri, Keşşaf, I l ,  203; el-Hazin, III ,  2 10; el-Beğavi (Hazin' in hami
şinde) ,  III, 210; el-Alusi, XI, 189. 



Sure :  10 • Yunus Suresi  ·:· 3 35 ���·��������� 

sana bir zarar isabet etse o, Rabbine dönerek O'na dua eder" (ez-Zümer, 39/8) 
ayetlerinde de hitap tekil olsa da ayetin siyak-sibakı bunu kabul etmemektedir, 
bu durumda düşünmek sana düşer. 

Yüce Allah' ın "Doğrusu üzer/erine Rabbinin sözü hak olmuş bulunanlar 
iman etmezler" (Yunus, 96) ve "Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların 
hepsi elbette toptan iman ederlerdi. Böyle iken sen, iman etsinler diye insanla
rı zorlayıp duracak mısın?" (Yunus, 99) sözlerini incele , bunlar birbirine bağlı 
olan tekil hitaptır. Konunun uzmanları bu ayetlerdeki hitabın Hz. Peygamber'e 
olduğunu anlamış ve: buradaki hitabın ona yönelik olduğunu, ama bununla 
kastedilenin şüpheye düşen grup olduğunu söylemişlerdi. Bunların hepsi veh
medilen şeyden kaçmaktır ki o, şüphe ve sorunun ondan -sallallahu aleyhi vesellem
olmasıdır. Biz böyle bir şeyin - bırakın gerçekleşmesini - imkan dahilinde bile 
olmadığını beyan ettik. 

Eğer bu mananın gerçekleşmesi imkansız ise o zaman buradaki hitaptan 
kastedilen şeyin ne olduğu sorulabilir. 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Bu ayetten maksat tevhidi ve nübüvveti 
inkar edenlerin aleyhine delil beyan etmektir. Onlar bunu kabullenmişlerdi ve 
inkar etmiyorlardı .  Allah Teala onlara peygamberlerini gönderdi, onlarla kitap
larını indirdi ve meleklerini göndererek o peygamberlerine vahiy gönderdi. Hal 
böyleyken yine şüpheye düşen varsa, ehl-i kitaba sorsun. Yüce Allah hiç şüphe 
etmeyen, başkasına sormayan , böyle bir şeyle hiç karşılaşmayan Peygamberi ' ne 
hitap ederek bu manayı kısa ve açık ibarelerle anlattı . Eğer sen ayeti dikkatle 
incelersen durumu (Şüphe eden sorsun, benim peygamberim şüphe etmediğine 
göre sormadı) apaçık an/ayacaksın. 378 
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378 Bu tefsir, yukarıda geçen "buradaki hitap Hz. Peygamber'edir, fakat kastedilen 
başkasıdır, iyi düşün" yorumuna çok yakındır. Daha iyisini Allah bilir. 
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95. Sakın Allah 'ın ayetlerini yalanlayan/ardan da olma. Sonra zarara 
uğramış/ardan olursun. 

96. Doğrusu üzer/erine Rabbinin sözü hak olmuş bulunanlar iman 
etmezler; 

97. Onlara her türlü ayet gelse bile; acıklı azabı görecekleri ana kadar. 

98. İman edip de imanı kendisine fayda sağlayan bir ülke (halkı) 
olsaydı ya! Yunus'un kavmi bundan müstesnadır. Bunlar iman edince 
üzer/erinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırıp giderdik ve 
onları bir süreye kadar faydalandırdık. 

99. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette 
toptan iman ederlerdi. Böyle iken sen, iman etsinler diye insanları zor
layıp duracak mısın?  

Tefsiri : 

Bu ayet, sen insanları iman etsinler diye zorlamazsın, anlamındadır.379 

� \ .  · � �� 'j J.�I � �)\ F_j'�ı �1� '11 Jo;; �' � 0\5 Lo j 
1 00. Allah 'ın izni olmadan hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün 

değildir. Ricsi akıl etmeyenlerin üzerine bırakır. 

Tefsiri : 

Selef uleması bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: Buradaki "izin" Allah' ın emir
fermanı ve şeriatı değil , kaza ve kaderidir. 

İbnü'l-Mübarek de Sevri'den naklen,  Allah' ın izni, O'nun hükümleri olarak 
yorumlamıştır. 380 

Muhammed b .  Cerir şöyle demiştir:381 Yüce Allah Peygamberi 'ne :  Allah'ın 
yarattığı hiçbir halkın seni tasdik etmekten başka bir yolu (seçeneği) yoktur. An
cak birine böyle bir seçenek verilse , sen onun hidayet bulmasını talep ederek 
kendini yorma. Sen ona Allah' ın tehdidini tebliğ et, sonra onu serbest bırak. Zira 
onu hidayete erdirmek onu yaratanın elindedir. Ayetin öncesi ve sonrası buna 
işaret etmektedir. Zira Allah "Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların 
hepsi elbette toptan iman ederlerdi. Böyle iken sen, iman etsinler diye insan
ları zorlayıp duracak mısın? Allah'ın izni olmadan hiçbir kimsenin iman etmesi 
mümkün değildir" buyurmuştur. Yani birinin iman etmesi için Allah'ın izni olma
dan tek başına senin davetin yeterli değildir. 

379 Ahkamu ehli'z-zimme, 1, 12-15 .  
380 Teberi, XI, 1 74. 
381 Tefsiru İbn Cerir, XI, 1 74-1 75 .  fakat ifadelerde bazı farklılıklar vardır. 
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1 01 .  De ki: "Göklerde ve yerde neler var; b ir bakın. " O ayetler ve 
korkutmalar, iman etmeyecek bir topluluğa fayda vermez". 

Tefsiri : 

İbn Cerir bu ayeti şöyle yorumladı: Allah şöyle buyurmuş oldu: Ey Mu
hammed! Sana soranlara de ki, bu ayet tek bir Allah 'a ibadet etmek ve putları 
terk etmek hususunda senin davet ettiğinin doğruluğunu destekler. Ey cemaat! 
Tevhid inancı konusundaki davetimin haklığına delalet eden (gökteki) işaretlere 
bakın . Güneşe, aya, gece-gündüzün değişimine, insanların rızkı için bulutlardan 
yağmurun yağmasına, dağlara, insanların yaşaması için topraktan yetişen zirai 
ürünlere vesaire bakın. İşte bunlarda - eğer aklınızı kullanırsanız - bunların ko
ruma ve tedbirinde sizleri müstağni kılacak hiçbir benzeri bulunmayan Allah'ın 
işi olduğuna apaçık delil vardır. İnsanları, başlarına geleceklerden Allah'tan baş
ka kimse kurtaramaz. Allah, Kitabı 'nda onların Cehennem ehlinden olduğuna 
hükmetmiştir. Onlar ise buna ne inanır ne de bunu tasdik ederler. Şayet onlara 
apaçık işaret gelseydi, onlar acıklı azabı görmüş olacaklardı . 382 

382 .., ıföu '/-alil s 60-6 1 .  
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1 02. Onlar, kendilerinden önce geçmiş olanların günleri gibisinden 
başkasını mı bekliyorlar? De ki: "Haydi bekleyin. Ben de sizinle beraber 
bekleyen lerden im . " 

1 03. Sonunda Biz, peygamberlerimizi ve aynı şekilde iman edenleri 
de esenliğe kavuştururuz. Mü 'minleri kurtarmamız, üzerimize bir haktır. 

1 04. De ki: "Ey insanlar, eğer benim dinimden bir şüphe içinde ise
n iz (bilin ki); ben sizin Allah'tan başka taptıkların ıza tapmam. Ancak 
canınızı alacak olan Al/ah 'a ibadet ederim. Ben mü 'minlerden olmakla 
emredilmişimdir. " 

1 05 .  Ve: "Yüzünü dine Hanif olarak döndür, sakın müşriklerden 
olma, diye (bana emir verildi) . "  

1 06.  ''Allah'tan başka sana faydası da olmayan zarar da veremeyen 
şeylere de ibadet etme! Eğer böyle yaparsan, o takdirde şüphesiz ki sen 
zalimlerden olursun. " 

1 0 7. Allah sana bir sıkıntı dokundurursa onu O'ndan başka hiçbir 
kimse gideremez. Sana bir hayır dilerse O'nun lütfunu geri çevirecek 
hiçbir kimse yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, mağfiret 
edendir, rahmet edendir. 

1 08. De ki: "Ey insanlar, şüphe yok ki size Rabbinizden hak gel
miştir. Artık kim hidayet bulursa o, ancak kendi faydasına olmak üzere 
h idayete ermiş olur. Kim saparsa yalnız kendi zararına sapmış olur. Ben 
başınıza bir bekçi de değilim. " 

1 09. Sana vahyolunana uy ve Allah hükmedinceye kadar sabret. O, 
hükmedenlerin en hayırlısıdır. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Elif, Lam, Ra. Bu, ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da Hakim ve 
Habir olan Allah tarafından geniş gen iş açıklanmış bir Kitaptır. 

2. ''Allah'tan başkasına ibadet etmeyesiniz " diye. Şüphesiz ben size 
O'nun tarafından (gönderilmiş) bir uyarıcı ve bir müjde vericiyim. 

3. Bir de Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O'na tevbe edin ki belli 
bir süreye kadar sizi güzel bir şekilde (nimetleriyle) faydalandırsın ve 
her fazilet sahibine kendi lütfunu versin. Eğer yüz çevirirseniz m uhak
kak ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. 

4. Dönüşünüz ancak Allah 'adır. O her şeye gücü yetendir. 

5. Bilin ki; onlar (içlerindekini) O'ndan gizlemek için göğüslerini dü
rüp bükerler. Elbiseleriyle örtündükleri zaman da onların gizlediklerin i  
de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü O, kalblerin özünde olanı çok iyi 
bilendir. 



Bedai'ut-tefsir 

6. Yeryüzünde yürüyüp de rızkı Allah 'a ait olmayan hiçbir canlı yok
tur. Onların durdukları yerlerini de emanet edildikleri yerlerini de O 
bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. 

7. Arşı su üstünde iken -hanginizin daha güzel bir amelde bulunaca
ğın ı  ortaya çıkarmak için- gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. An
da/sun ki: "Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz"  diyecek olsan, 
kafirler mutlaka: "Bu ancak apaçık bir sihirdir" derler" 

Tefsiri : 

Yüce Allah, ulvi ve süfli bütün alemleri yarattığını ve mahlukatın ecelini belir
lediğini, imtihan için de yeryüzündekileri yarattığını haber vermektedir. Buradaki 
imtihan kulların iyilik ve kötülükler karşısında gösterdiği sabrı ve şükrü ölçmektir. 
Nimetten imtihan edilmek, zenginlik, afiyet ve itibarda görülür. Sebeplerle uğ
raşmak imtihanların en büyüğü, Allah'a  itaate sabretmek ise sabırların en zor 
olanıdır. Nitekim sahabe kiram -radıyallahu anh- şöyle diyor: Zorluklarla imtihan 
edildik sabrettik, fakat bolluklarla imtihan edildik sabredemedik (başaramadık } .  
Fakirlik, hastalık, yokluk ve eziyete maruz kalmak bazen en büyük nimet olabili
yor. Bunlara şükretmek, bunların zıddına şükretmekten daha gereklidir. 383 

Arşı su üstünde iken -hanginizin daha güzel bir amelde bulunacağını ortaya 
çıkarmak için- gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. Anda/sun ki: 'Ölümden 
sonra muhakkak dirilti/eceksiniz '  diyecek olsan, kafirler mutlaka: 'Bu ancak apa
çık bir sih irdir' derler" (Hud, 1 1/7} 

Bu ayette Yüce Allah, emir ve nehiylerine uyup uymama konusunda kulla
rını imtihan etmek için gökleri ve yeri yarattığını haber vermektedir. Bu Allah' ın 
mahlukatı yaratışındaki bir gerçektir. 384 

� � '°' 

8. Eğer azabı sayılı bir vakte kadar üzer/erinden geciktirirsek onlar 
mutlaka: "Bunu alıkoyan nedir?" derler. Haberin iz olsun ki, bunlara 
azabın geleceği gün kendilerinden geri döndürülecek değildir. Alay et
mekte oldukları şey de onları çepeçevre kuşatacaktır. 

383 Uddetu 's-sôbirin, s. 15 1 - 152 .  

384 Şifôu 'l-alil, s .  35. 
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9. İnsana nezdimizden bir rahmet tattırıp da sonra bunu kendisinden 
alıversek muhakkak o, ümidini kesmiş bir nankör olur. 

1 0. Ve şayet kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir n imet 
tattırsak, elbette ki: "Kötülükler benden uzaklaşıp gitti " der. Çünkü o, 
şımarıktır, böbürlenendir. 

Tefsiri: 

Cenabı Allah bağışlama ve büyük ecri, sabır ve iyi amellere bağlamış ve 
şöyle buyurmuştur: 

� '  '� r.f _r;-tJ �� H-1 ��l ��WJI ıµ. j IJf,..o &-+Jı °'1! 
1 1 .  Sabredip salih amellerde bulunanlar m üstesnadır. İşte onlara 

mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. " 

Tefsiri: 

Bunlar, musibet geldiğinde umutsuzluğa kapılıp nimeti gördüğünde sevin
cinden kendini kaybeden zemmedilmiş insanlardan yapılan bir istisnadır. Bu du
rumdan ancak sabır ve iyi amellerle kurtulmak mümkündür. Aynı şekilde mağfi
ret ve büyük ecir de ancak o ikisi (sabır ve salih amel) ile elde edilebilir.385 
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12. Şimdi sen:  "Ona bir hazine indirilmeli yahut onunla beraber bir 
de bir melek gelmeli değil miydi? "  demeleri yüzünden sana vahyolu
nandan bir kısmını terk etmek isteyecek misin ve bundan dolayı göğsün 
daralacak mı? Sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir. 

385 Uddetü 's-sdbirin, s. 73-74. 
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13. Yoksa: "Onu kendisi uydurdu " mu diyorlar? De ki: "Öyleyse 
haydi siz de onun gibi uydurma on sure getirin. Allah'tan başka kime 
gücünüz yetiyorsa onları da çağırın. Eğer doğru söyleyenler iseniz. " 

14. Eğer bunun üzerine size cevap vermezlerse bilin ki, demek o an
cak Allah 'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve gerçekten O'ndan başka h içbir ilah 
yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? 

15 .  Kim dünya hayatını ve onun süsünü arzu ederse, onlara amel
lerin in karşılığını orada tamamen öderiz. Onlar bu hususta zarara uğra
tılmazlar. 

1 6. İşte onlar ahirette ateşten başka bir şeyleri olmayacak kimseler
dir. Orada işledikleri şeyler boşa gitmiştir. Zaten yapageldikleri de hep 
batıldı " 

Tefsiri : 

Pek çok kişi bu ayeti anlamakta güçlük çekmiş, bu ayetteki söz konusu teh
didin dünya ve nimetlerini isteyen kimseler için olduğunu anlamışlardı. 

Sonra onlar bu ayetin manası hakkında da ihtilafa düştüler. İbn Abbas da 
dahil bir grup bu ayete, dünya nimetlerini hemen elde etme arzusu duyan kim
senin kıyamete, sevaba ve azaba inanmadığı yorumunda bulunmuşlar386 ve İbn 
Abbas'a dayandırarak bu ayetin sadece kafirler hakkında nazil olduğunu söyle
mişlerdir. Katade: Allah, tek düşüncesi ve gayesi dünya nimetleri olan kimseye, 
yaptıkları iyi amellerinin karşılığını dünyada verir ve onu ahirete eli boş olarak 
götürür. Mü' mini ise , hem dünyada mükafatlandırır hem de ahirette sevap verir. 

Onlar "İşte onlar ahirette ateşten başka bir şeyleri olmayacak kimselerdir. 
Orada işledikleri şeyler boşa gitmiştir. Zaten yapageldikleri de hep batıldı" ayetine 
dayanarak bu ayetin kafirler hakkında nazil olduğunu söylemiş ve mü'min hem 
dünya hem de ahireti isteyen kimsedir, ama sadece dünyayı isteyen mü'min 
değildir, yorumunda bulunmuşlardır. 

Ebi Salih ' in rivayetine göre İbn Abbas -radıyallahu anh-, bu ayetin ehl-i kıble 
hakkında nazil olduğunu söylemiştir. Mücahid ise , onları riyakarlar olarak nite
lemiştir. 

Ed-Dahhak bu ayetle ilgili: Takva ehli değil , iman ehli biri salih amel işlerse, 
o bunun sevabını dünyada alır, demiş1 iı. El-Ferra bu görüşü benimsemiş ve : 
Kıble ehlinden biri yaptığı iyi ameli ile dünyada mükafatlandırılmayı dilerse, ona 
dünyada ecir verilir fakat bunun için ahirette sevap alamaz, demiştir. Tercihe 
şayan olan görüş de budur. 

-------------

386 Taberi, Xll, 1 1 ; ed-Dürrü 'l-mansur, iV, 406. 
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Buna göre ayetin manası şöyledir: Dünya ve ziynetlerini elde etmek için 
amel eden kimse mü'min olamaz . Fasık ve asi kimseler, şayet günah ve fısk 
işlemede ileri gitmiş olsalar da imanları onları Allah için iyi amel işlemeye götü
rür, dolayısıyla onlar kötülük yapmış kimse olsalar dahi yine de iyi amelleriyle 
Allah rızasını kastederler. Amelleriyle Allah rızasını kastetmeyen kimse ise, sa
dece dünyalık için amel işlemiş olur. Bu da onu ehl-i iman dairesine sokamaz. 
Muaviye'nin ayetten anladıkları bunlardır.387 Bu yorumuna Müslim' in rivayet et
tiği Ebu Hureyre'nin -radıyallahu anh- şu hadisini delil olarak zikretmektedir: 

"Kıyamet gününde hükmedilecek ilk kişiler şunlardır: 

Savaşta şehit düşen kimse getirilir, dünyada yaşadıkları nimetler göz ününe 
konur, o da o nimetleri yaşadığını kabullenir. Ona sorulur: 

- Dünyada ne yaptın? 

- Senin yolunda savaştım ve şehit oldum. 

- Yalan söylüyorsun, ancak sen "cesur" namı almak için savaştın ve o namı 
da aldın - denir. Sonra onun yüzüstü sürüklenerek Cehennem'e atılması emro
lunur. 

Sonra ilim öğrenip öğreten ve Kur'an okuyan kişi getirilir. Ona da dün dün-
yada yaşadıkları n imetler itiraf ettirildikten sonra sorulur: 

- Dünyada ne yaptın? 

- İlim öğrendim, öğrettim ve senin için Kur'an okudum. 

- Yalan söylüyorsun, ancak sen "alim" namı almak için ilim öğrendin ve 
"kurra" namı almak için Kur'an okudun, bu namları da aldın - denir. Sonra 
onun da yüzüstü sürüklenerek Cehennem'e atılması emrolunur. 

Sonra Allah'ın zengin ettiği ve kazandığı mallarının her çeşidinden cömertçe 
infak eden kişi getirilir sorguya. Ona da dün dünyada yaşadıkları nimetler itiraf 
ettirildikten sonra sorulur: 

- Dünyada ne yaptın ?  

- infak edilmesinden hoşlandığın hiçbir yolu bırakmadım ve senin için hep-
sine infakta bulundum. 

- Yalan söylüyorsun, ancak sen "cömert" namı almak için infakta bulun
dun ve "cömert" unvanı da aldın - denir. Sonra onun da yüzüstü sürüklenerek 
Cehennem 'e atılması emrolunur".388 

387 Müslim, ( iV, 568) İmare, 152. 
388 Müslim, İmare, 152. 
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Hadiste zikredildiği gibi Allah' ın en iyi mahluku sırasıyla peygamberler, sa
dıklar, şehitler ve salihlerdir. Allah' ın en kötü mahluku da onlardan olmayıp on
lara benzeyen kimselerdir. Riya için sıdk ve ihlas sahiplerine benzeyen kimse, 
peygamberi inkar edip yalancı peygamberlik taslayan kimse gibidir. 

İbn Ebi'd-Dünya Muhammed b. İdris, Abd b. Humeyd b. Salih , Katari ve 
Abdülvari aracılığıyla Enes' in -radıyallahu anh- şu hadisini rivayet etmiştir: 

Hazreti Peygamber "Kıyamet günü geldiğinde ümmetim dünyalık için Allah 'a 
ibadet edenler, gösteriş için ibadet edenler ve Allah rızası için ibadet edenler ol
mak üzere üç gruba ayrılır. Allah dünyalık için ibadet edenlere sorar: 

- İzzetim ,  celalim ve mevkiim adına söyleyin, bana ibadet etmekle ne kas
tettiniz? 

- İzzetin ,  celalin ve mevkiinle yemin ederiz ki, dünyalık içindi. 

Bunun üzerine Yüce Allah, ben böyle bir ibadeti kabul etmem, götürün bun
ları Cehennem'e atın, buyurur ve gösteriş ve ün için ibadet edenlere sorar: 

- İzzetim, celalim ve mevkiim adına söyleyin ,  bana ibadet etmekle ne kas
tettiniz? 

- İzzetin, celalin ve mevkiinle yemin ederiz ki , gösteriş ve duyuru içindi. 

Bunun üzerine Yüce Allah, ben böyle bir ibadeti kabul etmem, götürün 
bunları Cehennem' e atın, buyurur ve Allah rızası ve ahiret için ibadet edenlere 
sorar: 

- İzzetim ,  celalim ve mevkiim adına söyleyin, bana ibadet etmekle ne kas
tettiniz? 

- izzetin ve celalinle yemin ederiz ki, senin rızan ve ahiret içindi. 

- Doğru söylüyorsunuz - der ve bunları Cennet'e götürün" buyurur.389 

İsnadı bakımından oldukça zengin olan bu hadisin sıhhatine Kur' an ve sün
net de şahitlik etmektedir.390 Bu görüşü "onlara amellerinin karşılığını orada ta
mamen öderiz" ayetine yapılan yorumlar teyit eder. Şöyle ki, amellerini Allah 
rızası için değil, dünya süsleri için yapan bir millete Yüce Allah, yaptıklarının 
ecrini dünyada eksiksiz verir, onlarda karşılığını alabilecekleri bir amele sahip 
olamadan ahirete intikal ederler. İşte bu, ahirete inanan bir kimseden sadır ola
cak bir şey değildir. Ancak burada, büyük günahlar işledikten sonra tövbe eden 
ve tevhide geri dönen kimsenin durumuna bir benzerlik söz konusu olabilir. 

389 Mukaddime, s. 36 
390 Mukaddime, s. 36. 
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İbnü' l-Enbari şöyle demiştir: "Bu görüşe göre mana şöyle olabilir: Hiç ahireti 
düşünmeksizin dünya işlerinin iyiye gitmesi için ibadet eden bir Müslümana veri
lecek ceza - eğer ibadeti ile Allah'ın rızasını, vereceği sevabını ve ecrini kastetme
diyse - Cehennemdir" . Sonra bu sözün sahibi kendi kendine sordu: Bu görüşe 
göre ikinci ayet, dünyalık için amel işleyen mü'minin Cehennem'de ebedi kal
masını gerektirmez mi? Buna şöyle cevap verdiler: Ayetin zahiri yaptığı ameli ile 
ahiretteki sevabı talep etmeyen ve riya yapan kimseye delalet etmektedir. Belki 
bu kişinin niyeti dünyalık olabilir. Cenabı Allah bu kişinin imanını vefatıyla bera
ber iptal etmiştir. Dolayısıyla bu kişi rabbine imanla kavuşamamış olur. "Orada 
işledikleri şeyler boşa gitmiştir. Zaten yapageldikleri de hep batıldı" (Hud 16) 
ayeti de bu görüşü desteklemektedir. Bu imanın aslını ve fer' ini kapsamaktadır. 

Diğer bir grup da buna şöyle cevap vermiştir: Söz konusu ayet dünyalık için 
amel işleyen kimsenin Cehennem'de ebediyen kalacağı anlamına gelmez. Bu 
ayet sadece kurtuluşunu sağlayacak başka ameli olmayan söz konusu durumda
ki kimsenin Cehennem'e mahkum olacağı, eğer o kimsede ufak bir tevhid eseri 
bulunursa diğer büyük günah işleyen muvahhitler gibi Cehennem'den er geç 
kurtulacağı anlamına gelmektedir. İşte bu el-Enbari ve diğerlerinin cevabıdır. 

Hamdolsun ki ayetle ilgili bir müşkil yoktur. Yüce Allah dünya ve ziyneti 
için amel işleyen kimsenin Cehennem' e atılacağını, amellerinin boşa gideceğini 
bildirmiştir. Dolayısıyla kurtuluşa eriştirecek şey boşa giderse ortada bir kurtarıcı 
kalmaz. Eğer o kimsede dünya hayatı kastedilmeyen ve sadece Allah rızası ve 
ahiret kastedilen bir iman var ise , bu iman o kimsenin söz konusu boşa giden 
ameli gibi olmaz ve onu Cehennem' de ebediyen kalmaktan kurtarır. Eğer o iman 
söz konusu boşa giden ameline müdahil olmuşsa, o zaman iman iki çeşit olacak
tır. Biri Cehennem'e girmeye engel olacak iman ki bu, amellerin sadece Allah 
için yapılmasına vesile olan iman, diğeri de Cehennem'de ebediyen kalmaktan 
kurtarıcı imandır ki, bir insanda olmadığı takdirde Cehennem' de ebediyen kala
caktır. Bu ayet ve benzeri va'id ayetleri buna bir hüküm teşkil etmektedir. Başarı 
Allah' tandır. 

Benzeri vaid ayetleri için de şunlar zikredilebilir: "Kim ahiret ekinini isterse 
onun ekin ini artırırız, kim de dünya ekinini isterse kendisine ondan bir şeyler 
veririz. Ahirette ise onun h içbir payı yoktur" (eş-Şura, 42/20), "Kim bu dünyayı 
isterse, Biz de burada istediğimiz kimseye dilediğimizi çabucak veririz. Sonra da 
onu Cehennem 'e koyarız. O, burayı kınanmış ve kovulmuş olarak boylar. Kim 
de mü 'min olarak ahireti diler ve bunun için gereği gibi çalışırsa; işte onların 
çalışmaları (Allah katında) makbul olur" (el-İsra, 1 7118-1 9) .  Kur'an'daki bu üç 
mevzi birbirine benzemekte, birbirini onaylamakta ve bir mana üzerinde toplan
maktadır ki o da, akıl fikri dünyada olan ve amellerini onu elde etmek için yapan 
kimsenin ahiretten nasibi yoktur. Ahireti kastederek amel işleyen ve bunu gaye 
edinen kimse ahiretten nasibi olan kimsedir. 
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Şöyle bir soru da sorulabilir: Peki, hem dünya hem de ahireti kastederek 
amel işleyen kimsenin hükmü nedir? Bu yukarıda zikri geçe her iki konuma girer, 
öyleyse hangisine tabi olur? 

Cevap olarak dendi ki, işte problem buradan kaynaklanıyor. Bazı müfessir
ler söz konusu ayeti kafirler hakkında olduğunu zannetmişlerdir. Zira sadece kafir 
ahireti düşünmeden dünyalık için amel işler. Bu cevap pek tatmin edici değildir. 
Zira bazı kafirler bazen ahireti kasteder, bazı müslümaların maksadı da bazen 
sadece dünya olur. Yüce Allah saadeti, ahireti kastetmeye ve şekaveti de dünya
yı kastetmeye bağlamıştır. Eğer bu iki iradenin her ikisi ortadan kalkarsa, onun 
gerekleri de ortadan kalkar. Eğer ikisi bir arada toplanırsa onun hükmü, iyilik 
ve kötülüğün,  itaat ve isyanın, iman ve şirkin bir kulda toplanmasının hükmüy
le aynıdır. Cenabı Allah şöyle buyurmuştur: "İçin izden kiminiz dünyayı istiyor, 
kiminiz de ahireti istiyordu" (Al-i İmran, 31 1 52) . Burada Resulullah -sallallahu 

aleyhi vesellem- ile olaya şahit olan kimselere hitap edilmiştir. Onların aralarında 
münafık yoktu. Bu yüzden Abdullah b. Mes'ud -radıyallahu anh- "Uhud günü olup 
bu ayet nazil olana kadar ben Resulullah ' ın -sallallahu aleyhi vesellem- ashabından 
kimsenin dünyayı istediğini hissetmemiştim" demiştir.391 

Al-i İmran suresindeki ayette kastedilen kimseler Hz. Peygamber tarafından 
korumakla emrolundukları yeri boş bırakan sahabilerdi .  Onlar Müslümanların 
iyilerindendi. Ancak bir anlık iradeleri onları yerlerini terk etmeye ve ganimetleri 
toplamaya sevk etti . Fakat dünyalık için amel işleyenler bunun aksine peşinen 
gelecek olan dünya malını kastettiler. Bunlar bir çeşit, onlar da başka bir çeşittir. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır: Allah'a, Resulü'ne ve bir 
gün O'nun huzuruna çıkacağına iman ederek yaptığı iyi ameller ile sadece dün
yalığı kastetmek asla mümkün değildir. Zira Allah'a ve ahirete iman, kulun yap
tığı amelleriyle Allah'ın rahmetini ve ahireti kastetmesini gerektirmektedir. Şayet 
o ameliyle dünyayı kastetmişse, bu onun imanıyla asla bağdaşmaz. Eğer tasdik 
ile ilim birleşirse, onun ötesinde iman var demektir. Tasdik ile marifet ise , Fira
vun gibi, Semud kavmi gibi ve Hz. Peygamber' i görmüş Yahudiler gibi Allah' ın 
kendilerine küfürle şahadet ettiği kimseler için de hasıl olmuş bir neticedir. O Ya
hudiler Hz. Peygamber' i kendi oğullarını tanıdığı gibi tanırlardı ,  fakat en bedbaht 
kafirlerden oldular. Ameller ile Dünya mallarını kastetmek bazen bu marifet ilmi 
bir araya getirir, ancak onun ötesinde bulunan iman sahibinin yaptığı amelleriyle 
Allah ve ahireti kastetmesi zaruridir. Allah yardımcımız olsun.392 

391 Bu ayetin tefsiri için Al-i İmran suresine bak. 
392 'İddetü 's-sabirin, s.  163-167. 
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1 7. Böyle bir kimse, Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunup da 
onu yine kendinden bir şahid takip eden, daha önce MCısa 'nın bir önder 
ve rahmet olan kitabı (ile tasdik edilmiş) bulunan kimse gibi midir? (Ha
yır) böyle olanlar ona iman ederler. Artık bu gruplardan kim onu tanı
mazsa bilsin ki ona va ' dedi/en yer ateştir. Bundan asla şüphe içinde olma. 
Çünkü o, Rabbinden gelen hakdır. Fakat insanların çoğu iman etmezler. 

1 8. Allah 'a karşı yalan düzerek iftira edenden daha zalim kim olabi
lir? Bunlar Rabblerine arzolunurlar. Şahidler de: "İşte Rabblerine karşı 
yalan söyleyenler bunlardır" derler. Haberiniz olsun ki Allah 'ın laneti 
zalimlerin üzerinedir. 

1 9. O zalimler ki Allah yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler, 
onlar ahireti inkar edenlerin de ta kendi/eridirler. 

Tefsiri : 

Akıllarıyla vahye itiraz eden bu insanlar Allah'a yalan iftirada bulunmak, 
Allah'ın yolundan alıkoymak ve onu eğriltmek gibi üç cürümü bünyelerinde top
ladılar. 

Onlar Allah'a şöyle yalan isnatta bulundular: Onlar Allah'ın kendisi için ispat 
ettiği kemal sıfatlarını nefyettiler ve Allah' ın kendini vasıflandırmadığı şeylerle 
Allah' ı  vasıflandırmaya kalkıştılar. 

Allah' ın yolundan alıkoymak ve onu eğriltmeye çalışmak da şöyledir: Onlar 
insanlara şu anlayışı empoze etmeye çalışırlar: Alla. 1 ' ın ve Resulü'nün kelamı za
hir ve lafzidir, ilim ve yakin ifade etmez. Akıllar onların arızi vasfıdır. Dolayısıyla 
akıllar ona mukaddem olmalı ve akla öncelik verilmelidir. Akla muhalefet etmek
ten daha öte bir eğrilik var mıdır? Halbuki Allah kelamını eğrilik ve şüphe olma
yan kitap olarak vasıflandırmıştır.393 Allah sözünde doğrudur, onlar yalancılardır. 

393 "Hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir Kur'Cın olarak (indirilmiştir} . Olur ki sakınırlar" (ez
Zümer, 39/ 28) ve "Hamd, kuluna Kitabı indiren ve onda hiçbir eğrilik koymayan Allah'adır" 
(el-Kehf, 1 8/1 )  ayetlerde olduğu gibi. 
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Ayetteki "0�" fiili bir nesne gerektiren fiildir, şu halde "� y-" kelimesinin 
getirilmesi nasıl açıklanır? Diye sorulacak olursa, 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Bunun birkaç nedeni vardır: 

1 .  "lı:-_y" kelimesi hal olarak mansuptur. Yani onlar o yolu düz değil eğri 
olarak talep ediyorlar anlamındadır. 

2 .  Lam harfi takdir edilerek "� _y" kelimesinin mefulun bih olmasıdır. Yani 
onlar o yol için yakıştıracakları bir eğrilik arayışı içerisindedirler. 

Her iki açıklamadan daha güzeli ya "0h" fiilinin "0y. y.:" manasını içerme
si ve böylece "� y-" kelimesinin masdar olarak mansup olduğu açıklamasıdır ki, 
",_;..:' fiili de talep etmek ve istemek manasına delalet etmektedir. Veya '' ıJ_y-;.ı_" fii
linin "0_,J_,9ı..s_, 0y .>-! .. manasını içermesidir. Her halükarda Allah'ın yolu Allah' ın 
hidayeti ve- kitabıdır, halkı doğru ve isabetli yola hidayet eder. Herkim buna 
muhalif olan bir şeyin var olduğunu zannetse, şüphesiz o kimse doğru yoldan 
sapmıştır ve alıkoymuştur. Doğru ve makul olanı idrak edebilen herkes, doğru 
yoldan sapan, hidayetten yüz çeviren, Allah' ın ayetlerinden uzaklaşan, batıl ve 
yalan hükümlerin peşinde olan, dalaletinde körleşen, şüphelerinde mütereddit 
ve sağlam akla muhalif kimselerin sözlerinde eğrilik olduğunu anlar. 
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20. Onlar yeryüzünde aciz bırakabilecek değillerdir. Kendilerinin 

Allah 'tan başka hiçbir velileri de yoktur. Onlara azapları kat kat verile
cektir. (Çünkü) onların işitmeye güçleri yetmezdi ve (hak yolu) görmez
lerdi. 

21 . işte bunlar kendi kendilerine yazık edenlerdir, uydurmakta ol
dukları şeyler de önlerinden kaybolup gitti. 

22. Şüphesiz onlar ahirette en çok zarara uğrayacak kimselerdir. 

23. iman edip salih ameller işleyenler ve Rab/erine taat ve tevazu 
ile bağlananlar, işte onlar Cennetlik olanlardır; onlar orada ebediyen 
kalacaklardır". 
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Tefsiri : 

' \.:. .... ;->-" kelimesi sözlükte alçak mekan manasındadır.394 Ayeti İbn Abbas bu 
manada tefsir etmiştir. Katade de ··�·· lafzıyla tefsir etmiştir. Her ikisi de on
ları mütevazı kimseler diye açıklamışlardır. 

Mücahid: Allah karşısında huzur ve sükunet bulan mutmain kimselerdir, 
'\.:._;Jı" kelimesi alçak yerdir, demiştir. 

El-Ahfeş: Huşu duyanlardır, demiştir. 

İbrahim en-Nehai: İhlasla namaz kılanlardır, demiştir. 

El-Kelbi :  Kalpleri ince , nazik olanlardır, demiştir. 

Amr b. Evs: Zulmetmeyenler, zulme maruz kaldıklarında intikam almayan
lardır, demiştir. 

Bütün bu söylenenler şu iki mana etrafındadır: Tevazu ve Allah karşısında 
sükunet bulmak. Bu yüzden bu fiil itminan, sükunet ve güven anlamı içermesi 
için "J!" harfi cerriyle müteaddi yapılmıştır.395 

24. Bu iki zümrenin hali kör ve sağırla, gören ve işitenin haline ben
zer. Örnek olarak ikisi eşit olurlar mı? Hôlô iyice düşünmez misin iz? 

Tefsiri: 

Yüce Allah kafirleri anlamaya ve görmeye muktedir olmamakla nitelendir
miştir. Sonra mü'minleri de iman, salih amel, tevazu, ibadette içi ve dışı aynı 
olmak gibi sıfatlarla vasfetmiştir. İki grubun birini kör ve sağır olarak niteledi . Zira 
onların kalpleri hakikati görmekten kör ve kulakları da gerçeği işitmekten sağır
dır. Onları etrafını göremeyen ama ve işitemeyen sağır kimseye benzetti. Diğer 
grubu ise , gözü gibi kalbi açık, kulağı işiten kimselere benzetti. Bu şekilde ayet iki 
grup için iki kıyas ve iki benzetmeyi içine almış oldu. Sonra Allah "Örnek olarak 
ikisi eşit olurlar mı?"  ayeti ile bu iki grup arasındaki beraberliği kaldırmış oldu.396 

394 Es-Savôiku 'l-mürsele, III, 1 142-1 1 44. 
395 Medô.ricu 's-sô.likin, il , 3.  
396 İ 'lô.mu '/-muvakki'in, I ,  203-204. 
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25. Andolsun Biz Nuh 'u kavmine göndermiştik: "Şüphesiz ki ben 
sizin için apaçık bir uyarrcıyım. 

26. "Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben sizin için 
acıklı bir günün azabından korkuyorum " demişti. 

27. Bunun üzerine kavminden kafirlerin ileri gelenleri dediler ki: "Biz 
senin ancak kendimiz gibi bir insan olduğunu görüyoruz. Ve içimizden 
ancak ayak takımı kimselerin işin başından, düşünmeden sana tabi ol
duklarını görüyoruz. Sizin bize karşı üstün bir tarafın ızı da görmüyoruz. 
Hatta biz sizi yalancı sanıyoruz. 

Tefsiri: 

"Biz senin ancak kendimiz gibi bir insan olduğunu görüyoruz" demekle Pey
gamberliğe onlar Nuh'tan daha layık olduklarını ima etmektedirler. Şayet Allah 
peygamberin insanlar içerisinden olmasını isteseydi, şüphesiz onlardan birini 
seçerdi .  Bu yüzden onlar: Sen meleklerden biri misin, onlarla aynı mertebede 
misin, seni peygamberliğe bizden daha layık yapan nedir? dediler. Nitekim Allah 
onların bu hallerini "Sizin bize karşı üstün bir tarafınızı da görmüyoruz" dedikle
rini buyurarak hikaye etmiştir.397 

"Biz senin  ancak kendimiz gibi bir insan olduğunu görüyoruz" ayeti de on
ların hallerini anlatma babındandır. Onlar sadece bir insani şekli ve buradaki 
cins benzerliğini dikkate aldılar ve birbirine benzeyen iki şeyden birine diğerinin 
hükmünü yüklediler ve bunu delil göstermeye çalıştılar. Böylece onlar, biz nasıl 
peygamber olamadıysak sen de öylesin . Bu hususta eşit olduğumuza göre sen 
de bizim gibisin , senin bize bir meziyetin yoktur, demiş oldular. Ama bu en batıl 
kıyaslardan biridir. Çünkü insanlardan kiminin özel durumda, üstün ve şerefli ,  
kiminin alçak olması, kiminin idareci, kiminin idare edilen olması, kiminin hü
kümdar, kiminin halk olması gibi gerçekler bu kıyası çürütmektedir.398 

397 e/-Fevdidu'l-müşevvaka s. 134. 
398 İ'/ômu'/-muvakki'in , 1, 198. 
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28. Dedi ki: "Ey kavmim, bana haber verin. Şôyet ben Rabbimden 
apaçık bir delil üzerinde isem ve O, bana katından bir rahmet vermiş, 
bunlar size gizli kalm ışsa; siz onu istemediğiniz halde onu size zorla mı 
kabul ettireceğiz?"  

29. Ey kavmim! Buna karşı sizden h içbir mal  istemiyorum. Benim 
ecrimi vermek ancak Allah 'a aittir. Ben m ü 'minleri kovacak da değilim. 
Çünkü onlar Rabblerine kavuşacaklardır. Ne var ki ben sizi cahillik eden 
bir kavim görüyorum. 

30. Ey kavmim, ben onları kovarsam Al/ah 'a karşı bana kim yardım 
eder? Hiç düşünmez misiniz? 

31 . Ben size: Allah 'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da 
bilmiyorum. Muhakkak ben bir melek'im de demiyorum. Bununla be
raber gözlerinizin hor gördüğü kimselere; Allah asla bir iyilik vermeye
cektir de demiyorum. Allah nefislerinde olanı en iyi bilendir. O takdirde 
ben şüphesiz zalimlerden olurum ". 

Tefsiri : 

İmam Herevi'nin bu ayetle istişhad etmesini şu şekilde açıklamak mümkün
dür: 

Allah' ı  ve ahireti kavimlerine ve dostlarına tercih eden ve peygamberleri 
tasdik edip onlara tabi olan kimselerin kalplerine Allah marifet, muhabbet ve 
iman yerleştirir. Peygambere karşı gelenler bu özelliğe sahip olmadığından pey
gamberlerin zahirini görür, batınını göremez, dolayısıyla da onları inkar ve tahkir 
eder ve şöyle derler: Onları kendinden uzaklaştır ki biz sana gelelim ve seni din
leyelim. Yüce Allah onların halini şöyle anlatır: "Biz böylece onların bir kısmını 
diğer bir kısmı ile denedik ki: ''Allah aramızdan bunlara mı lutfetti (Onlara mı 
imanı ihsan etti) ?" desinler diye" (el-En'am, 6/53). 

Bu ayetle ilgili Zeccac' ın yorumu şöyledir: Eğer onların başlangıçta görünüş 
itibarıyla bana tabi olduklarını zannettiyseniz de ben onların kalplerindekini gö
remem. 



352 ·:· Bedai 'ut-tefslr 

Buna göre Allah' ın tekliğine inanan birini görürsen ,  zahire göre amel ede
ceksin, bu kimselerin nefsinde ne olduğunu Allah'a havale edeceksin . İşte bu 
güzel bir manadır. Ayetten anlaşılan o ki, şüphesiz Allah onların nefislerindekini 
bil ir, zira Allah dinini kabul etmeleri, kendisini şirkten arındırmaları ve peygam
berlerini tasdik etmeleri için onları ehil kılmıştır. 

Yüce Allah bilendir ve hikmetle iş yapandır, vereceklerini ehil olanlara verir. 
Bu ayet "Biz böylece onların bir kısmını diğer bir kısmı ile denedik ki: "Allah ara
mızdan bunlara mı lutfetti (Onlara mı imanı ihsan etti) ? " desin/er diye. Allah şük
redenleri en iyi bilen değil midir? (el-En'am, 6/53) "  ayetine benzemektedir. Onlar 
Yüce Allah'ın insanları hidayet ve hakikate ehil yaptığını, kafirlerin ileri gelenleri 
ile onların zenginlerini bu nimetten mahrum bıraktığını inkar ettiler. Böylece onlar 
ahiret nimetleri karşısında dünya nimetleri ile delil getirmiş gibi oldular. 

Yüce Allah bu nimete ehil olan kimseyi iyi bildiğini, bu bilginin kendi nez
dinde bir sır olduğunu haber vermiş oldu. O sır da nimetin kıymetini bilmek, onu 
nimet verenin bir merhameti ve sevgisi olarak görüp şükretmektir. Herkes böyle 
bir özelliğe sahip değildir. O yüzden herkes bu nimete ehil değildir.399 

399 Medôricu's-sô/ikirı. I II , 1 70- 1 7 1 .  
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32. Dediler ki: "Ey Nuh, b izimle gerçekten m ücadele ettin. Bizimle 
olan bu mücadeleni çok uzattın. Şimdi eğer doğru söyleyenlerden isen, 
bizi kendisiyle tehdit edip durduğunu (azabı) b ize getir (de görelim) . "  

33. Dedi ki: "Dilerse onu size ancak Allah getirir. Siz aciz bırakabile
cekler değilsiniz. 

34. "Eğer Allah sizi saptırmak isterse, ben size öğüt vermek istesem 
bile bu öğüdüm size fayda vermez. O, sizin Rabbin izdir. Ve nihayet an
cak O'na döndürüleceksin iz. " 

35. Yoksa: "Onu kendiliğinden uydurdu " mu derler? De ki: "Eğer 
ben onu kendim uydurduysam günahı bana aittir ve ben de sizin kazan
makta olduğunuz günahlardan uzağım. " 

36. NCıh 'a şöyle vahy olundu: "Kavminden daha evvel iman etmiş 
olanlardan başkası asla iman etmeyecektir. O halde işlediklerine tasa
lanma. 

37. "Gözümüzün önünde ve vahyimizle gemiyi yap, zulmedenler 
hakkında da Bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. " 

38. Gemiyi yaparken kavminin ileri gelenlerinden olanlar yanına 
her uğradıklarında onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: "Eğer bizimle alay 
edersen iz, siz bizimle alay ettiğin iz gibi b iz de sizinle alay edeceğiz. 

39. ''Artık kendisini rezil edecek azabın kime gelip çatacağın ı  ve kalıcı 
azabın da kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. " 

40. Nihayet emrimiz gelip de Tandır kaynayınca (NCıh 'a) dedik ki: 
"Her birinden çifter çifter ve -aleyhinde söz geçmiş olanlar hariç- aile 
efradını ve iman edenleri (geminin) içine yükle. " Zaten onunla birlikte 
ancak çok az kimse iman etmişti. 

41 . (Nuh) dedi ki: "Binin içerisine! Onun akması da durması da 
Al/ah 'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim günahları bağışlayandır, Rahimdir. " 

42. O, içindekilerle beraber dağlar gibi dalgalar arasından akıp gider
ken Nuh ayrı bir. yere çekilmiş olan oğluna seslendi: "Oğlum, gel bizimle 
birlikte sen de bin. Kafirlerle beraber olma! " 

43. O dedi ki: "Ben, beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım. " Dedi 
ki: "Bugün -rahmet ettiği kimselerden başka- Allah 'ın emrinden kurta
racak h içbir koruyucu yoktur. " Derken ikisinin arasına dalgalar girdi. 
Böylelikle o suda boğulanlardan oldu ". 
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Tefsiri : 

Ayetle ilgili en doğru olan tevcihe göre ,400 ayetin mefhumu muhalifinden 
anlaşılacağı üzere Yüce Allah, daha önce kendisinin korunmuş olduğunu iddia 
eden bir kimseyi zikretmişti. Burada ise , bugün Allah' ın rahmetine mazhar olmuş 
kimseden başka korunmuş bir kimse olmadığı söylenmiş oldu. Zira Yüce Allah 
"Allah 'ın emrinden kurtaracak hiçbir koruyucu yoktur" buyurduğunda koruna
nın kim olduğu sorusu zihinlerde kalmıştı . 

Cevabı da şöyle verilmiş oldu: Allah'ın rahmetine erişenlerden başka kimse 
koruma altında değildir. Bu ifade kısalığı, güzelliği ve fesahati ile Allah'tan başka 
her koruyucuyu ve Allah'ın rahmetine nail olanlar hariç bütün korunanları nef
yetmeye delalet etmiştir. 

Buradaki istisna korunanın kim olduğu ile koruyanın merhametli bir zat ol
duğu hususlarına delalet etmektedir. Bu, belagatiyle,  fesahatiyle, kısa ve özlüğüy
le en üst mertebede yer alan ve daha fazla söze yer bırakmayacak bir ifadedir. 

Müfessirler bu konuyla ilgili şu üç ayrı hususu dile getirdiler: 

1 .  Buradaki koruyucu korunan manasındadır. '\ .. �l.:ı .. ı... (atılıp çıkan su) " ,  
"�IJ � (memnuniyet verici yaşam) "  ifadelerinde olduğu gibidir. Bu takdire 
göre ayet Allah' ın rahmetine erişen kimseden başka korunan yoktur, anlamın
dadır. Bu, sağlam bir yorum değildir. Çünkü isim fail da isim mef'ul da kendine 
özgü bir mana için kullanılır. Onlar vazedilmiş oldukları bu manaları başkası ile 
paylaşmaz. Buradaki '\_:;.91.:ı �L.(atılıp çıkan su)"  ifadesi de "J_,;...l.o (atılıp çıkarılan)"  
manasında değildir. ")� .. L.. (akan su)" ifadesinde olduğu gibi o da başlıca bir 
ism-i faildir. Öyleyse manada bu kadar zorlama yoluna gitmeye ne gerek vardır? 
"�IJ � (memnuniyet verici yaşam)" ifadelerine gelince, Sibeveyh'e göre bu 
ifade "_,..,l;" ve "J. 'f' gibi nisbet üzerine kuruludur. Yani .. ..r' J c::..ı \� (memnuni
yet sahibi ) "  manasındadır. Diğer gramercilere göre ise , " ·l., ;4' (oruçla geçen 
gün)" ve "�ı.; jJ ( ihya edilen gece) "  gibi '\;91.:ı .. Lo (atılıp çıkan su) "  ifadesi de 
mübalağa üzerine bina edilmiştir. 

2 .  Ayetteki .. r J :..r" ifadesi faildir, mef'ulü yoktur. Buna göre mana: Bugün 
Allah ' ın emrinden ancak rahmete erişenler korunacaktır. Bu faili failden istis
nadır. Bu yorum gerçi daha az tekellüflü olsa da yine de çok zayıftır. ifadenin 
kısalığı ve belagati ilk bakışta bunu reddetmektedir. 

3. Burada bir muzaf mahzuftur, yerine muzafun ileyh getirilmiştir. Yani ifade 
bugün Allah' ın emrinden Allah'ın rahmetine erişenlerden başka bir koruyucu
nun koruduğu yoktur. Bu en münker ve fesahat-belagate en zıt düşecek bir yo
rumdur. Şayet bu yorum açıklansa idi her halde feryada davetiye çıkaracaktı .401 

400 İstisna-i münkati için delil makamında 
401 Bedôiu 'l-favCıid, l l l ,  67-68. 
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44. "Ey arz suyunu yut, ey gök sen de tut" den ildi. Su kesildi. İş olup 
bitti. Ve (gemi) Cudi (dağın ın) üzerinde durdü. "O dilimler topluluğu 
uzak olsunlar, (helak olsunlar) " den ildi. 

45 . Nuh, Rabbine dua edip dedi ki: "Rabbim, ben im oğlum da şüp
hesiz benim aile halkımdandır. Senin va din de elbette haktır ve Sen 
hakimler hakimisin. " 

46. Buyurdu ki: "Ey Nuh, o (oğlun) senin ailenden değildir. Çünkü 
o(nun işlediği) salih olmayan bir ameldir. Öyleyse bilmediğin bir şeyi 
Benden isteme. Ben, cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. " 

4 7. Dedi ki: "Rabbim ben, bilmediğim şeyi senden istemekten Sana 
sığın ırım. Eğer beni bağışlamaz ve merhamet etmez isen, en büyük za
rara uğrayanlardan olurum. "  



356 ·:· Bedai 'ut-tefslr 

48. Denildi ki: "Ey Nuh, Bizim katımızdan selômetle in. Sana ve se
ninle beraber bulunan ümmetlere de hayır ve bereketler olsun. (Diğer) 
ümmetler de vardır ki Biz onları da faydalandıracağız. Sonra (dhirette) 
onlara Bizden can yakıcı bir azap dokunacaktır. " 

49. Bunlar sana vahy ettiğimiz gayb haberlerindendir. Onları bun
dan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Akıbet h iç 
şüphesiz takva sahiplerinindir. 

50. Ad (kavmin)e de kardeşleri Hud'u (peygamber) gönderdik. "Ey 
kavmim, dedi. Allah 'a ibadet edin. Sizin O'ndan başka h içbir ilôh ınız 
yok. Siz ancak yalan uyduran/arsınız. 

5 1 .  "Ey kavmim, ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. 
Benim mükafatım ancak beni yaratana aittir. Hald akıllanmayacak mı
sınız? 

52. "Ey kavmim, Rabbin izden mağfiret dileyin. Sonra O'na tevbe 
edin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur göndersin. Gücünüze güç kat
sın. Günah işleyip durarak yüz çevirmeyin. "  

53. Dediler ki: "Ey Hud, sen bize apaçık bir belge getirmedin. Biz, 
sen söyledin diye ilôhlarımızı terkedecek de değiliz. Sana inanacak da 
değiliz. " 

54, 55. "Biz ancak şunu deriz: İlahlarımızdan biri seni fena çarpmış. " 
Dedi ki: "Gerçekten ben Allah 'ı şôhid gösteriyorum. Siz de şdhid olun ki 
ben, sizin Allah 'ı bırakıp O'na ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım. Artık 
hepiniz bana tuzak kurun. Bundan sonra bana bir mühlet de vermeyin. 

56. "Şüphesiz ki ben, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah ' a 
güvenip dayandım. Hareket eden ne kadar canlı varsa hepsin in alnın
dan tutan O'dur. Benim Rabbim gerçekten dosdoğru bir yol üzeredir". 

Tefsiri : 

Burada önce Yüce Allah' ın kudretinin şümulü; mahlukatın hepsinin O'nun 
kontrolü ve kudreti altında olduğu; kimsenin O'nun idaresi ve kudretinden kur
tulamayacağı, Allah onları sıkıca zapt ettiği bildirilmiştir. Allah'ın onlar üzerindeki 
tasarruflarından; Allah'ın zulümle değil adaletle, kötülükle değil ihsanla, fesatla 
değil salahla muttasıf olduğundan bahsedilmiştir. Dolayısıyla Allah lütuf ve mer
hametiyle onları himayesi altına alarak iyiliği emreder ve kötülükten meneder. 
Halbuki bunun için Allah'ın onlara hiç ihtiyacı yoktur. Allah cömerttir, lütuf ve 
merhamet sahibidir. Allah ' ın insanlara bu yaptığı, dünyadaki kralların yaptıkları 
gibi bir zulüm, korku ve bir karşılık verme beklentisinden veya onların Allah' ın 
üzerine geçirmiş oldukları herhangi bir haktan ötürü değildir. Bu ancak Allah ' ın 
emir ve nehyi, sevap ve azabı doğrultusundaki dosdoğru bir yoldur, adalet ve 
ihsanın yoludur. 
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Bu ayetlerin lafızlarını; bünyesinde topladığı kudreti, mülkü, hikmeti, adaleti 
ve ihsanı; bunlarla iki taifeye402 verilen reddi iyi düşün! Zira bunlar Kur'an' ın 
hazinelerindendir. Bunları akıl edenler için yeterli bir şifadır. 

Yüce Allah'ın dosdoğru yol üzerinde olması, O'nun kullarına zulmetmesini, 
onları takat getiremeyecekleri şeylerle mükellef kılmasını nefyeder. Aynı şekilde 
Allah'ın fiilinden ve şeriatından ayıbı kaldırır, inkar edenlere bir reddiye olarak 
da bunlara hikmet gayesi taşıdığını tespit eder. Her canlının O'nun kudret ve 
tasarrufu altında olması ve Allah' ın istediği zaman onu sorguya çekmesi şöyle
dir: Hiçbir mahlukatta O'nun izin ve kudreti olmadan yaprak kıpırdamaz, her 
mahlukun ipi O'nun elindedir, Onun denetimi altında hiçbir şey O'nun izni ol
madan hareket etmez ve isteyemez. Bu da bunları inkar eden kaderiye mezhe
bindekilere bir reddiyedir. 

Bu iki taife ayete hakkıyla mana verememiş ve ayetin değerini hakkıyla 
kavrayamamıştır. Dolayısıyla Allah nimet vermesinde, vermemesinde, hidaye
te erdirmesinde ve erdirmemesinde fayda veya zarar vermesinde, iyilikle veya 
kötülükle sonlandırmasında, zengin veya fakir etmesinde, yüceltmesinde, alçalt
masında, nimet vermesinde, intikam almasında, sevap vermesinde, azaba uğ
ratmasında, yaşatmasında, öldürmesinde, emretmesinde, nehyetmesinde, helal 
kılmasında, haram kılmasında, yarattığı her şeyde, emrettiği her şeyde dosdoğru 
yol üzerindedir. Allah' ı  bu şekilde tanımak sadece peygamberlere ve onların va
rislerine nasip olmuştur.403 

Hud (a.s) Allah' ın emir, nehiy, sevap, azap, hüküm, kader, verme, verme
me, güven verme, bela verme, hidayet verme ve hüsranda bırakmada, bütün 
bunların hepsinin O'nun adalet, hikmet, rahmet, ihsan ve fazilet gibi kemal-i 
mukaddes sıfatının gereği dışında gerçekleşemeyeceğinde, sevap, azap, tevfik, 
hüsran, nimet verme ve vermeme, hidayet ve dalaletin hepsinin layık olduğu 
yerlerine konmasında, doğruluk üzerinde olduğunu anladığında, kendisine bu 
ilim ve irfan nasip olmuştu. Bu yüzden o kavminin ileri gelenlerine kararlı bir 
ruh ve korku dolu bir yürekle "Gerçekten ben Allah' ı  şôh id gösteriyorum. Siz de 
şahid olun ki ben, sizin Allah ' ı  bırakıp O'na ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım. 
Artık hepiniz bana tuzak kurun. Bundan sonra bana bir mühlet de vermeyin. 
Şüphesiz ki ben, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah 'a güvenip da
yandım. Hareket eden ne kadar canlı varsa hepsinin aln ından tutan O'dur. Be
nim Rabbim gerçekten dosdoğru bir yol üzeredir" diyebildi .  

Sonra Cenabı Allah kudretinin umumi olduğundan, kendisinden başka her 
şeyi kahredebileceğinden ve her şeyin kendi azameti önünde diz çökeceğinden 
haber vererek "Hareket eden ne kadar caı:ı lı varsa hepsinin alnından tutan O' dur. 
Benim Rabbim gerçekten dosdoğru bir yol üzeredir" buyurdu. Yani Hud (a.s) ,  

402 Hikmeti reddedenler ve Kaderiler. 
403 Mefatihu di'ıri 's-seôde, s.  412-413. 
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ipi kendisinden daha kuvvetli bir başkasının elinde olan birinden neden korka
yım? Bunu yapmaktan daha büyük bir cahillik ve daha çirkin bir zulüm var mı? 
Demiş oldu. 

Sonra Yüce Allah kendisinin her hüküm ve takdirinde dosdoğru bir yol üze
rinde olduğunu haber vermiştir. Böylece kul O'nun kendisine zulmedeceği en
dişesi içinde olmayacaktır. Öyleyse ben neden Allah'tan başkasından korkacak
mışım? Kulun perçemi O'nun elindedir. O'nun bana zulmedeceği korkusunda 
da değilim. Zira O, dosdoğru bir yol üzerindedir. Dolayısıyla O'nun kulu üze
rindeki hükmü geçerlidir. O bu hükmünde adildir. Mülk ve hamd sadece O'na 
aittir. O kulu üzerindeki tasarruflarında adalet ve merhamet dışına hiç çıkmaz. 
Eğer bir kuluna nimet verse, şereflendirse ve hidayete erdirse bu O'nun lütuf ve 
rahmetiyledir. Eğer bir kulundan nimetlerini esirgese ,  onu rezil etse ve delalette 
bıraksa, bu da O'nun adaleti ve hikmetidir. O bunda da, şunda da dosdoğru 
üzerindedir. 404 

HO.d alehsisselam kavmine "Şüphesiz ki ben, benim de Rabbim sizin de 
Rabbiniz olan Allah 'a güvenip dayandım" buyurdu ve böylece kavmine Allah' ın 
kudretinin umumi olduğunu, kullan üzerindeki istek ve tasarruflarının kendi iste
diği istikamette nüfo.z edeceğini haber vermiş oldu .  Sonra o, Allah'ın bu tasarruf 
ve hükümlerinde dosdoğru yol üzerinde olduğunu haber verdi .  EbO. İshak dedi 
ki : Yüce Allah, onlara istediği gibi hüküm vermeye kadir olsa bile , yine de ada
letten başkasını istemez. 

İbnü' l-Enbari şöyle demiştir: Cenab-ı Allah "Hareket eden ne kadar canlı 
varsa hepsinin alnından tutan O'dur' buyururken aslında, hiç kimsenin O'nun 
sorgusundan kurtulamayacağını, O'nun saltanatının her canlıyı kuşattığını ifade 
etmiştir. Akabinde gelen "Benim Rabbim gerçekten dosdoğru bir yol üzeredir" 
ayeti de Arapların bir kişinin güzel ahlakı, adaleti ve doğruluğunu vasfederken 
kullandıkları "o, iyi bir yol üzerindedir, ondan sonra da yol yoktur" ifadesine 
benzemektedir. Bir başka vecihle Yüce Allah saltanatının bütün yaratıklara 
hakim olduğunu zikretmenin akabinde "Benim Rabbim gerçekten dosdoğru bir 
yol üzeredir" buyurdu. Yani hiçbir şey O'nun ihatasından gizli kalamaz ve on
dan kaçıp kurtulamaz. Böylece "şüphesiz Rabbin gözetmektedir (el-Fecr, 89/14)" 
ayetinde olduğu gibi, kimsenin ondan başka yürüyecek bir yolu olmadığı "sırat-ı 
müstakim" i  zikretmiş oldu. 

Birinci yoruma göre ayetin muradı şöyledir: O, mülkünde adaletle tasarruf 
eder, iyilik yapanı iyilikle mükafatlandırır, kötülük yapanı da kötülükle cezalandı
rır, ona zerre kadar zulmetmez. Kimseyi işlemediği suçtan dolayı sorguya çekmez 
ve işlediğinden başka bir suçu ona yüklemez. Kimsenin amelini heba etmez, 
kimseyi başka birinin işlediği suçla hesaba çekmez ve takat getiremeyeceği bir 

404 e/-Cevô.bu 'l-kô.fi , s.  3 1 1 -312.  
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şeye mükellef kılmaz. Böylece bu ayet "sadece O 'nadır mülk ve hamd" , "Be
nim hakkında takdir ettiğin, adalete uygundur" ve "alemlerin Rabbi olan A/lah 'a 
hamda/sun" kabilinden olmuş olur. Yani O, alemlerin rabbidir, alemlerde kendi 
kudreti ve iradesiyle tasarruf eder, dolayısıyla O bu tasarrufuyla övülmeye layık
tır. Bütün bunlar için O'na hamdolsun. 

ikinci yoruma göre bu ayetten maksat tehdit ve uyandır. Kulların varacağı 
nihai yer O'nadır, onların yolu da bu yoldur, asla bu yoldan kaçamazlar. "Bu 
benim dosdoğru yolumdur" ayetinde ifade buyrulduğu gibi hiç kimse bundan 
kurtulamaz. 

Ferra diyor ki : Ayetin manası "şüphesiz Rabbin gözetmektedir (el-Fecr, 
89/14) " ayetinde olduğu gibi ,  onlar sonunda bana gelecekler ve ben onlara yap
tıklarının karşılığını vereceğim demektir. Aynı şekilde bu, tehdit edeceğin kim
seye "benim yolumdan geçiyorsun, senin yolunda duracağım" demeye ben
zemektedir. Kelbi ve Kisfü de buna benzer değerlendirmede bulunmuşlardır. İki 
yorumun birine göre bu ayet, "Doğru yolu göstermek Allah 'a aittir. " (en-Nah!, 
1 6/9) ayetine benzerlik arz etmektedir. 

Mücahid şöyle der: Hak Allah 'a  döner, Allah 'adır hakkın yolu, haktan sap
ma da bu yoldandır. Allah isterse sizi doğru yola iletir. Allah burada kendi ira
desinin umumiliğini ve hak yolun kendisine ulaştıran bir vesile olduğunu haber 
vermektedir. Dolayısıyla bu yol üzerinden giden hakka ulaşılır, bu yoldan çıkan 
da haktan uzaklaşmış olur. 

Sonuç olarak bu ayet Rab Teala'nın adaletini ve tek olduğunu içermekte
dir. Allah yaratıkları üzerinde adalet ve lütfuyle tasarruf eder. O, sözünde, fiilin
de, şeriatında, kaderinde, sevap ve azabında dosdoğru bir yol üzerindedir. Hak 
olanı söyler, adil olanı yapar. "Allah hakkı söyler ve (doğru) yola h idayet eder 
(el-Ahzab , 33/4 ) "  ayetinde ifade buyrulduğu gibi .  Kur'an' ın gösterdiği adalet ve 
tevhid birbirine zıt değildir. Kaderiye ve Cebriye'nin tevhid ve adalet anlayışı ise, 
birbirini inkar eden ve birbirine zıt şeylerdir.405 

"Hareket eden ne kadar canlı varsa hepsinin alnından tutan O'dur" (Hud, 
1 1/56 ) .  

Bu ayet Hz. Peygamber' i n  "Alnım senin elindedir" duasının bir benzeridir.406 

"Benim Rabbim gerçekten dosdoğru bir yol üzeredir." (Hud, 1 1/56 ) .  

Bu d a  Hz. Peygamber' in "Benim hakkında takdir ettiğin, adalete uygundur" 
duasının benzeridir. Birincisi Allah' ın mülkünü anlatırken, ikincisi O'na hamdet
mektir. Allah el-Melik'tir, hamd O'nadır. Allah' ın dosdoğru yol üzerinde olması 
sadece hakkı söylemesi, yalnızca adaleti emretmesi, maslahat, hikmet ve adalet 

405 Şifôu 'l-alil, s. 87; Ravdatu '/-muhibbin, s.  70. 
406 Tahrici daha önce geçmişti. 
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dışında hiçbir şey yapmamasıdır. Allah söz ve fiillerinde hak üzeredir. Kuluna zul
medecek şekilde bir şeyi takdir etmez. Günah işlemesi dışında hiçbir sebeple onu 
cezalandırmaz. Kulunun sevabını eksiltmez. Birinin günahını bunları işlemeyen 
bir başkasına yüklemez. Övgüye ve hamde layık işler dışında bir iş yapmaz. Yap
tığı her iş hamdetmeyi gerektirecek şekilde, istenen gayelerle sona erer. O'nun 
dosdoğru yol üzere olması bütün bunları gerektirir. 

Muhammed b .  Cerir et-Taberi şöyle demektedir:4°7 "Benim Rabbim gerçek
ten dosdoğru bir yol üzeredir. "  Benim rabbim hak yoldadır, yarattıklarından iyi 
olanı iyiliği sebebiyle mükafatlandırır. Kötü olanı da kötülüğü sebebiyle cezalan
dırır. Hiçbirine zulmetmez. Onların kendisine iman etmeleri ve Müslüman olma
ları dışındaki amellerini kabul etmez. 

Taberi daha sonra Mücahit'ten naklen Şebi tarikiyle İbn Ebi Nuceyh' in "Be
nim Rabbim gerçekten dosdoğru bir yol üzeredir" ayetinin hak anlamına geldi
ğini rivayet etmiştir. 

Bu rivayeti İbn Cüreyc de nakletmiştir. Bir grup ilim adamı bu ayetin "Çün
kü Rabbin gözetlemektedir" (el-Fecr, 89114) ayetine benzediğini söylemiştir. 

Bu sadece bir ibare farklılığıdır. Allah' ın gözetlemekte olması iyilere iyilikleri 
sebebiyle kötülere de kötülükleri sebebiyle karşılık vermesidir. 

Bir grup da şöyle demiştir: Bu kelamda hazf vardır. Takdiri şöyledir: Benim 
rabbim sizi dosdoğru yola teşvik eder. 

Bu kimseler ayette kastedilen mananın bu olduğunu söyleseler de onların 
zannettikleri gibi değildir. Böyle bir takdirin delili yoktur. Allah Teala adaleti em
retmesi ile dosdoğru yol üzerinde olmasını ayrı ayrı zikretmiştir. Eğer bu ayetle 
Allah'ın dosdoğru yola teşvik etmesinin dosdoğru yol üzerinde olmasından kay
naklandığını söylüyorlarsa o zaman isabet etmiştirler. 

Bir başka grup şöyle demektedir: Allah'ın dosdoğru yolda olması bütün kul
ların ve işlerin Allah ' a  döneceği, hiçbir şeyin geride kalmayacağı anlamına gelir. 
Bu kişiler bu ayetten bu manayı anlamış olsalar da gerçek böyle değildir. Ancak 
bu durumun Allah ' ın doğru yolda olmasının gereği olduğunu söylüyorlarsa bu 
değerlendirme doğrudur. 

Bir başka grup şöyle demiştir: Ayetin manası her şeyin Allah' ın kudret ve 
otoritesinin kontrolü altında, mülkünde ve avucunda olduğudur. Bu mana doğru 
olmakla birlikte ayetin tefsiri bu değildir. Ayette "Hareket eden ne kadar canlı 
varsa hepsinin alnından tutan O'dur" ifadesi ile "Benim Rabbim gerçekten dos
doğru bir yol üzeredir" ifadesi ayrı ayrı zikredilmiştir. Bunların birbirinden ayrı 
iki manası vardır. Bu ayetin tefsiri ile ilgili doğru görüş Mücahid' in ve diğer tefsir 
imamlarınınkidir. Arap diline göre diğer görüşler uygun değildir. 

-------------
407 Taberi, tefsir, Xl! ,  60. 
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Cerir,408 Ömer b .  Abdülaziz'e yazdığı medhiyede şöyle demiştir: 

Müminlerin emiri yollar eğrilse de dosdoğru yoldadır.409 

"Hareket eden ne kadar canlı varsa hepsinin aln ından tutan O'dur" ayeti 
"Alnım senin elindedir" hadisine benzemektedir. "Benim Rabbim gerçekten dos
doğru bir yol üzeredir" ayeti ise "Benim hakkında takdir ettiğin, adalete uygun
dur" hadisine benzemektedir. Yani, Allah, alın yazısı konusunda ancak adalet, 
hikmet, maslahat ve rahmetle tasarrufta bulunur, h iç kimseye zulmetmez, yap
madıklarından ötürü ceza vermez . İşledikleri iyiliklerin sevabını eksiltmez. O, söz 
ve fiillerinde dosdoğru yol üzeredir. Hakkı söyler, hayrı ve doğruyu yapar. Allah 
Hud ve en-Nahl410 sürelerinde dosdoğru yol üzere olduğunu bildirmiştir. Hud 
süresinde alın yazısını belirlemenin kendi yetkisinde olduğunu ve bu konuda 
dosdoğru olduğunu bildirmiştir. En-Nah! süresinde ise adaleti emredip yerine 
getireceğini haber vermiştir. 41 1  , 
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408 Cerir hakkında bilgi için el-Fatiha süresinin dipnotlarına bakınız. 
409 İ'lômu 'l-muvakki'in, 1 ,  213-215.  
410 "Allah, şu haldeki iki adamı da örnek verir: Bunlardan biri dilsiz, h iç bir şeye gücü yetmez. 

Üstelik sahibine bir yüktür. Onu her nereye yöneltse hiç bir hayır getirmez. Hiç bu kişi, 
adaletle emreden ve kendisi dosdoğru yol üzerinde bulunan kişi ile bir olur mu?" (en-Nah!, 
16176). 

41 1 Şifdu '/-alil, 275. 
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5 7. "Eğer siz yüz çevirirseniz işte ben size benimle gönderileni (vah
yi) tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim getirir ve siz O'na 
hiçbir zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki Rabbim her şeyin üstünde gözet
leyicidir. " 

58. Emrimiz gelince, HQd'u da, beraberindeki mü 'minleri de rahme
timizle kurtuluşa erdirdik. Onları çok ağır bir azaptan da kurtardık. 

59. İşte Ad kavmi! Rabblerinin ayetlerini bilerek inkar ettiler, pey
gamberlerine asi oldular, her inatçı zorban ın emri ardınca gittiler. 

60. Bu dünyada da Kıyamet gününde de onlara lanet, arkalarından 
yetiştirildi. Haberiniz olsun ki; Ad kavmi Rabblerini inkar ettiler ve yine 
haberiniz olsun ki HQd'un kavmi olan Ad (Allah 'ın rahmetinden) uzak 
düştü. 

61 . Semud kavmine de kardeşleri Salih 'i gönderdik. Dedi ki: "Ey 
kavmim, Allah 'a ibadet edin. Sizin O'ndan başka h içbir ilahınız yoktur. 
O, sizi yerden yaratıp sizi orada bir ömür boyu yaşattı . O halde O'ndan 
mağfiret dileyin. Sonra O'na tevbe edin. Şüphesiz ki Rabbim çok yakın
dır, duaları kabul edendir. " 

62. "Ey Salih, sen bundan evvel aramızda ümit beslenen bir kimsey
din. Şimdi bizi atalarımızın taptığı şeylere tapmamızdan vazgeçirmek mi 
istiyorsun? Senin bizi davet ettiğinden gerçekten tereddüde düşüren bir 
şüphe içindeyiz" dediler. 

63. Dedi ki: "Ey kavmim, ne dersiniz? Ben Rabbim 'den gelen apaçık 
bir delile sahipken ve O, kendinden bana bir rahmet vermişken O'na 
isyan edersem, Allah 'a karşı bana kim yardım eder? Halbuki sizin bana 
zarardan başka bir katkınız olmaz. 

64. "Ey kavmim, işte size bir ayet olmak üzere Allah 'ın dişi devesi! 
Artık onu bırakın da Allah 'ın arzında ot/asın. Ona kötü bir maksatla do
kunmayın. Sonra sizi yakın bir azab yakalar. " 
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65. Derken onu, ayaklarını keserek öldürdüler. Bunun üzerine (Salih 
onlara} dedi ki: "Yurdunuzda üç gün daha yaşayın.  işte bu, yalanı olma
yan bir tehdittir. " 

66. (Azab) emrimiz gelince Salih ' i ve onunla beraber olan mü 'minleri 
tarafımızdan bir rahmet ile (azaptan) ve o günün rüsvaylığından kurtar
dık. Şüphesiz sen in Rabbin, çok güçlüdür, mutlak galip olandır. 

67. O zulmedenleri ise korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında diz 
üstü çöküp kaldılar. 

68. Sanki orada kalmamışlardı. Haberiniz olsun ki, Semud kavmi 
Rabblerin i  inkôr ettiler. Yine haberiniz olsun ki Semud kavmi (Allah 'ın 
rahmetinden) uzak düştüler. 

69. Andolsun ki elçilerimiz İbrahim 'e müjde ile gelip "Selôm" dediler. 
O da: "Selôm" dedi ve vakit geçirmeden kızartılmış bir buzağıyı getirdi. 

Tefsiri : 

İbrahim'in (a.s) misafirleri olan meleklerin selamının mansup, İbrahim' in 
selamının merfCı olmasının sırrı nedir? 

Cevap: Nahivcilerin sözlerinden hareketle meleklerin selamının fiili bir cüm
leyi ihtiva ettiğini bilmektesin. Çünkü mansup okuma "Sana selam veriyoruz" 
cümlesine delalet eder. İbrahim'in selamı ise bir isim cümlesidir. Merfu olması 
onun selamının "Selamün aleykum" olduğunu gösterir. İsim cümlesi sebat ve 
takrire , fiil cümlesi ise yenilik ve yenilenmeye işaret eder. İbrahim'in selamı me
leklerin selamından daha mükemmeldir. Onun verdiği karşılık makamına yaraşır 
bir karşılıktır. O makam fazilet makamıdır. Meleklerin selamına daha güzel bir 
karşılık vermiştir. Bu da meleklerin söylediklerinin takriri mahiyetindedir. 

Bu soruya daha güzel bir cevabım vardır: Ayette meleklerin selamının 
hikaye edilmesi kastedilmemiştir. Selam lafzının mansup olması müfred bir sö
zün mansup olması şeklindedir. Selam verdiler, karşılık verdiler, denilmiş gibidir. 
Sözden kasıt cümle ile anlatımdır. Müfred bir kelime ile bir şey anlatılmaz. Aksine 
mef'ulün bih olarak mansuptur. "Rahmôn'ın kulları yeryüzünde ağır ve vakur 
yürürler. Cahiller onlara (sataşarak} h itap ettiklerinde, onlar: "Selôm{etle)" der 
(geçer) ler" (el-Furkan, 25/63) ayetinde de böyle bir kullanım vardır. 

Burada kastedilen onların bu müfred mansup sözcüğü kullanmış olmaları 
değildir. Ayetin manası, onlar karşılık olarak güven dolu bir söz söylediler. Bu söz 
güven dolu olmak (selam) olarak adlandırılmıştır. Zira selam güven verir, vahşeti 
kaldırma, dostluk tesis etme manası içerir. İbrahim'in selamı onun dilinden akta
rılmış, aynı lafızla nakledilmiştir, bu nedenle onun sözü hikaye edilmiş ve merfu 
olarak cümleye başlanmıştır. Hikaye kastı olmasa mansup olarak selam denilirdi. 
Hikaye edilen merfu bir sözün akabinde '1! olmaz. Bu durumda iki söz arasındaki 
fark ortaya çıkmış olmaktadır. İbrahim'in selam vermesi hikaye edilmiş ve ref' 
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edilmiş, meleklerin sözü ise mansup nakledilmişti:. Bu çok ince bir manaya işaret 
etmektedir. O da "Selamün aleykum" sözünün Islam dinine ait olup haniflerin 
imamı ,  peygamberlerin atası İbrahim'den alınmış olmasıdır. Selam İbrahim'in 
ümmetine aittir. Allah bu dine tabi olmayı emretmiştir. Bu nedenle İbrahim'in 
sözünü bize hikaye etmiştir ki böylelikle ona tabi olalım ve yolunda yürüyelim. 
Misafirlerinin sözünü hikaye etmemiş, ayrıntılara girmeden genel olarak onların 
sözüne dair haber vermiştir. Allah en doğrusunu bilir. Bu cevap ile bir önceki 
cevabı adil bir terazide kıyaslarsan, daha güçlü olan görüş ortaya çıkar. Başarı 
Allah' tandır.412 

70. Ellerinin buna uzanmadığın ı  görünce, onlardan çekindi ve kal
bine bir korku girdi. Onlar (onun bu halini görünce) : "Korkma, biz Lut 
kavmi için gönderildik. " dediler. 

71 . Eşi de ayaktaydı. Güldü. Biz de ona lshôk'ı ve Ishôk'ın ardından 
(onun oğlu) Yôkub 'u müjdeledik. 

72. Dedi ki: "Vay halime! Ben kocamış bir kadın ve şu eşim de bir 
ihtiyar iken, ben mi doğuracak mışım?  Doğrusu bu, pek şaşılacak bir 
şey bu!" 

73. (Melekler) dediler ki :  "Al/ah 'ın işine mi şaşıyorsun? Allah 'ın rah
met ve bereketleri sizin üzerin ize olsun ey hane halkı! Şüphe yok ki O, 
Hamiddir, Meciddir. " 

Tefsiri: 

Bu müjdenin öncesini düşününce burada birbirinden farklı iki müjdenin bu
lunduğunu göreceksin . Birinin kaynağı diğerinin kaynağından farklıdır. İlk müjde 
İbrahim'e verilmiştir. İkinci müjde eşine verilmiştir. İlk müjde, ikincisinden ayrı 
olarak, kurban edilmesi emredilen kişinin müjdelenmesidir.413 

412 Bedôiu '/-fevôid, il , 157-158. 
413 İğase, il, 356. 
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74. İbrahim 'in korkusu gidip kendisine m üjde gelince, LUt kavmi 

hakkında bizim (elçilerimiz) le tartışmaya koyuldu. 

75. Çünkü İbrahim gerçekten yumuşak huylu, yufka yürekli kendisi
ni tamamen Allah 'a vermiş bir kimseydi. 

76. (Melekler dediler ki) : "Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rab
binin (azab) emri gelmiştir. Onlara reddolunmayacak bir azab gelip ça
tacaktır. " 

77. Elçilerimiz LUt 'a geldikleri vakit, O, bunlar yüzünden kaygıya 
düştü. Göğsü daraldı ve: "İşte bu, çok zor bir gündür" dedi. 

78. Kavmi kendisine doğru çabucak, itişe kakışa geldiler. Onlar zaten 
daha önce kötü işler işlemeye alışmışlardı. "Ey kavmim, işte kızlarım. 
Onlar sizin için daha temizdirler. Artık Allah 'tan korkun, beni misafir
lerimin yanında küçük düşürmeyin. İçin izde aklı başında bir adam yok 
mu sizin?"  dedi. 

Tefsiri : 

Lutiliğin ne habis bir şey olduğunu, LCıtilerin Allah' a  karşı ne aşırı bir inat
laşma içinde olduklarını bir düşün .  Misafirleri olduğunu duyunca Peygamberleri 
Lut'a  (a.s) gelmişlerdi. Bu misafirler en güzel insan suretindeydiler. Lutiler, Lut'a 
(a.s) koşa koşa geldiler. Lut onların bu halini görünce "Ey kavmim, işte kızlarım. 
Onlar sizin için daha temizdirler. " Dedi. Kızlarını  onlarla evlendirerek misafirleri 
için feda etmeye kalkıştı. Bu büyük utanç karşısında kendisi ve misafirleri için 
korku duymaktaydı. "Ey kavmim, işte kızlarım. Onlar sizin için daha temizdirler. 
Artık Allah 'tan korkun, beni misafirlerimin yanında küçük düşürmeyin. İçin izde 
aklı başında bir adam yok mu sizin? "  dedi. Ancak inatçı bir zalim ona şöyle ce
vap verdi: 
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79. "Sen de biliyorsun ki senin kızlarında h içbir hakkımız yoktur. 
Sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin" dediler. 

Tefsiri : 

Allah' ın peygamberi zor durumda kalmış bir yüreğin soluması gibi soludu 
ve şöyle dedi: 

80. "Keşke size yetecek bir gücüm olsaydı yahut güçlü bir yere sığı
nabilseydim " dedi. 

Tefsiri : 

Bu durum karşısında Allah'ın gönderdiği elçiler onu rahatlattı, gerçeği açık
ladı .  Kendilerine kimsenin zarar veremeyeceğini ,  kendilerinden dolayı da ona 
kimsenin bir zarar veremeyeceğini, korkmaması gerektiğini ve rahatlamasını 
söylediler: 

81 . Konukları şöyle dedi: "Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar 
sana asla ulaşamayacaklar. Geceleyin bir vakitte aileni al götür. içiniz
den kimse ardına bakmasın. Ancak karın müstesna. (Onu bırak.) Çünkü 
onların (kavminin) başına gelecek olan azap, onun başına da gelecektir. 
Onların azabla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir?!" 

Tefsiri : 

Ve ona Allah' ın vadini müjdelediler, kavminin başına gelecek cezayı haber 
verdiler: 

"Sen bir ara geceleyin aile efradın/o yürü, git. içinizden -zevcen hariç- h içbir 
kimse geriye bakmasın. Çünkü onlara (kavmine) isabet eden, ona da isabet ede
cektir. Onlara va'd olunan vakit sabahtır. Sabah da yakın değil mi?"  



Su re :  1 1  • Hud Suresi •!• 367 ����������� 

Allah'ın peygamberi onların helak edileceği zamanı çok geç buldu ve daha 
acil olarak helak edilmelerini istedi . Melekler ona: "Sabah da yakın değil mi?"  
dediler. Allah düşmanlarının helak edilmesi ve peygamberin ve dostlarının kur
tulması arasında sadece seher vakti ve fecrin doğuşu kadar bir zaman vardı .  On
lar henüz kendi diyarlarındayken yer kökünden söküldü ve göğe yükseldi ,  öyle 
ki melekler köpeklerin ulumalarını ve merkeplerin seslerini duydular. Allah' ın 
kuluna, elçisi Cebrail' e ulaşmayan o tablo ortaya çıktı . Yeryüzünün alt üst edil
mesi ayetlerde açıkça anlatılmıştır: 

82. Emrimiz geldiği zaman oranın altını üstüne getirdik. Ve üzer/eri
ne pişirilmiş balçıktan birbiri ardınca taşlar yağdırdık. 

Tefsiri : 

Allah onları tüm alemlere bir ibret vesilesi, muttakiler için bir öğüt, onların bu 
kötü davranışını işleyenler için bir kınama vesilesi kıldı .  Onların diyarını yol üze
rinde işlek bir yer haline getirdi :  "Elbette bunda basiret sahibi olanlar için ibretler 
vardır. Ve elbette o yerler, işlek bir yol üzerinde bulunuyor. Elbette bunda iman 
edenler için muhakkak bir ibret vardır" (el-Hicr, 15175-77) . Onlar uykudayken 
onları gaflet anında yakaladı. Kendi sarhoşlukları içinde serserice dolaşırken on
lara ceza verdi. Kazandıkları onlara hiçbir fayda vermedi. Elde ettikleri lezzetler 
eleme dönüştü ve bu elemle azap olundular. 

Hayatta sahibine tatlı gelen arzular ölüm zamanı azap olur. 

Lezzetler bitti, onların yerini iç çekmeler aldı, şehvetler sona erdi ,  zorluklar 
onların yerini aldı .  Çok az faydalandılar, çokça azap gördüler. Koşup eğlendiler 
ancak bunu elim bir azap izledi . Şehvetlerin sarhoşluğu onları bürüdü. Bu sar
hoşluktan ayılınca kendilerini azap edilenler diyarında buldular. Gaflet uykusuna 
daldılar, helak edilenler yurdunda gözlerini açtılar. En derin pişmanlıkla pişman 
oldular, ancak pişmanlık fayda vermedi . Yaptıkları sefil işler sebebiyle kanlı göz
yaşları döktüler. Bu taifenin altını üstünü görmeliydin. Pencerelerinden alevler 
çıkıyordu,  yüzleri, bedenleri ve kendileri ateş tabakaları arasındaydılar. Lezzetli 
içkiler yerine kaynar su içiyorlardı .  Yüz üstü sürüklenirken onlara: "kazandıkları
nızı tadın" deniliyordu. "Giriniz oraya; ister sabredin iz, ister sabretmeyin iz, sizin 
için birdir. Siz ancak işlediğinizin karşı lığın ı  alacaksın ız . "  ( et-Tur, 52/16 ) .  Allah 
bu topluluk ile onlarla aynı ameli işleyen diğer topluluklara aynı derecede azap 
edecektir. Bu cezanın gerçekleşeceği konusunda onlarla aynı ameli işleyenleri 
şöyle korkutmuştur:414 

414 El-Cevabu'l-kô.fi, 260, 262. 
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83. (Bu taşlar) Rabbinin katında hep işaretlenmişlerdi. Bu zalimlerden 
uzak değildir. 

Tefsiri : 

Ayetteki İstisnanm Açıklanması 

"Sen bir ara geceleyin aile efradın la yürü, git. içinizden -zevcen hariç- h iç
bir kimse geriye bakmasın. Çünkü onlara (kavmine) isabet eden, ona da isabet 
edecektir ." 

Merfu olarak okununca zevcen kelimesi müpteda olur.415 Haberi ise son
ra gelir. Bu tefsir mansup okunup "geceleyin aile efradınla yürü, git" cümlesi
ne istisna yapılmasından daha evladır. Bu durumda "geceleyin aile efradınla 
yürü, git" cümlesinin istisnası merfu ve mansup olabilir. Bu yorumun evla olması 
mananın bu yönde olmasından dolayıdır. Allah Teala onun eşi hariç ailesiyle 
beraber gitmesini emretmiştir. İstisna iltifat yoluyla olsa onlarla gidecek olandan 
iltifat yapılması yasaklanmış olur ve bu konuda eşinin gitmesine izin verilmiş 
olurdu. Oysa bu iki nedenle imkansızdır. 

Birincisi: Allah Lut'a hanımıyla beraber gitmesini emretmemiştir. O, Allah' ın 
kurtulacaklarını vaat ettiği peygamber ailesinden de değildi. 

İkincisi :  İltifat olmaksızın ,  bu konuda kadına izin vererek onlara mükellefi
yet vermemiştir. Nahiv alimleri şu konuda ihtilaf etmişlerdir: Munkatı istisnanın 
müstesna minhe dahil olduğunun takdir edilmesi munkatı istisnanın şartı mıdır, 
değil midir? 

Nahivcilerin çoğu bu şartı ileri sürmemişken başkaları ileri sürmüştür. İbnu's
serrac şöyle demiştir: İstisna munkatı ise �! 'dan önceki sözün istisna edilene de
lalet etmesi gerekir. Birinci duruma göre bir takdire gerek yoktur. İkinci duruma 
göre ret takdiri kaçınılmazdır.416 

415 Bk. Kitabu 's-seb'ati mine'l-kıraat, s. 338; Kurtubi; Tefsir, iV, 330. 
416 Beddiu '/-fevdid, III/65-66. 
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84. Medyen'e de kardeşleri Şuayb ' ı  gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim, 
Allah 'a ibadet edin. O'ndan başka h içbir ilôhınız yoktur. Ölçüyü ve tar
tıyı eksik tutmayın. Ben, sizi gerçekten hayır (bolluk) içinde görüyorum 
ve ben sizin için çepeçevre kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.  

85. "Ey kavmim, ölçü ve tartıyı adaletle tastamam yerine getirin .  İn
sanlara eşyalarını eksik vermeyin . Yeryüzünde fesatçılar olarak kötülük 
yapmayın. 

86. "Eğer mü 'min kimseler iseniz, Allah 'ın (helalinden) bıraktığı (kar) 
sizin için daha hayırlıdır. Yoksa ben üzerin izde koruyucu değilim. "  

87. Dediler ki: "Ey Şuayb, bize babalarım ızın tapındıklarından ya
hut kendi mallarımızda dilediğim iz gibi tasarruf etmekten vazgeçmemizi 
sana namazın mı emrediyor? Çünkü sen m uhakkak yumuşak huylu ve 
aklı başında bir kimsesin. " 

Tefsiri : 

Şuayb (a.s) hakkında söyledikleri sözler gazap ve tahkir amaçlı ise kötüleme 
anlamındadır. Bu nedenle bazı müfessirler onların bu sözleriyle "sen ahmak ve 
sefih birisin" demeyi kastettiklerini söylemişlerdir.417 

Şuayb' ı  (a.s) övmek amacıyla bu sözleri söylemişlerse o zaman bu sözler 
"sen kamil anlamda yumuşak huylu ve akıl başında birisin, bu gibi şeyleri nasıl 
söyleyebiliyorsun" anlamındadır. Halim ve reşit (yumuşak huylu ve akıl başında) 
kelimeleri elif lam takısı ile gelmiştir. Elif lam takısı ahd içindir ya da istiğrak-ı cins 
içindir.418 

4 1 7  Zemahşseri, keşşaf, i l ,  230. 
418 el-Fevfıid, 166. 
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88. Dedi ki: "Ey kavmim, şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir 
belgeye sahipsem ve O, bana kendisinden güzel bir rızık ihsan etmiş ise 
(buna) ne dersiniz? Size yasakladığım şeylere kendim uymayarak size 
(emrettik/erime) aykırı davranmak istemiyorum. Ben, gücümün yetti
ği kadar ıslahtan başkasını istemem. Benim başarım ancak Allah iledir. 
Ben yalnız O'na güvenip dayandım ve yalnız O'na dönerim. "  

89. "Ey kavmim, bana muhalefetin iz, sakın Nuh kavminin veya Hud 
kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelen musibetin bir benzerinin 
başınıza gelmesine sebeb olmasın. Lut kavmi de sizden uzak değildir. 
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90. "Rabbinizden mağfiret dileyin ve sonra O'na tevbe edin. Şüphe
siz Rabbim rahmet edicidir, çok sevendir. " 

91 . Dediler ki: "Ey Şuayb, b iz senin söylediklerinden bir çoğunu 
anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda gerçekten güçsüz görüyoruz. Eğer 
senin aşiretin olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizim için değerli 
bir kimse değilsin . " 

92. Dedi ki: "Ey kavmim, size göre benim aşiretim Allah'tan daha 
değerli midir ki, onu arkanıza atılmış, önemsenmeyen bir şey edindiniz? 
Şüphe yok ki Rabbim yaptıklarınızı çepeçevre kuşatıcıdır. 

93. "Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ben de yapaca
ğım. Yakında kendisini rüsvay edecek azabın kime geleceğini ve kimin 
yalancı olduğunu bileceksiniz. Gözetleyin, gerçekten ben de sizinle be
raber gözetleyiciyim. " 

94. Emrimiz gelince, Şuayb 'ı ve beraberindeki m ü 'minleri nezdimiz
den bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç ses yakalayıver
di de yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar. 

95. Sanki orada yaşamış değillerdi. Haberiniz olsun ki, Semud kav
mi Allah' ın rahmetinden nasıl uzaklaştıysa Medyen kavmi de öylece 
uzaklaştı. 

96. Anda/sun ki Biz Musa 'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille 
gönderdik; 

97. Firavun'a ve ileri gelenlerine. Onlar yine Firavun'un emrine uy
dular. Halbuki Firavun'un emri h iç de doğru değildi. 

98. O, Kıyamet günü kavminin önüne düşecek ve onları ateşe sürük
lemiş olacaktır. O varacakları yer ne kötü yerdir! 

99. Bunda (dünyada) da Kıyamet gününde de onlara lanet arkala
rından yetiştirildi. Yapılan bu bağış ne kötü bir bağıştır! 

1 00. İşte bunlar sana kıssa olarak anlattığımız ülkelere ait haberler
dendir. Onlardan kiminin izleri hala duruyor, kimi de biçilmiş (gibi yok 
olup gitmiş)tir. 

1 01 .  Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendi nefislerine zulmetti
ler. Rabbinin emri gelince, Al/ah 'ı bırakıp da tapındıkları i/dhları, onlara 
bir fayda sağlamadı. Zarara uğratmaktan başka bir şeylerini de artırma
dılar. 

1 02. Rabbin, zulüm yapan ülkeleri yakaladığında işte böyle yakalar. 
Şüphesiz O'nun yakalayışı pek acıklı, pek şiddetlidir. 

1 03. Bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. 
O, kendisinde bütün insanların toplanacakları bir gündür. O, tanık olu
nacak bir gündür. 
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Tefsiri:  

Burada ism-i mef'ul, cem' manasının devamlılığına delalet etmesinden ötü
rü, muzari fiile tercih edilmiştir. Burada tüm insanlara vaat edilmiş bir zaman 
vardır. Bu kelime de bu sıfat ile mevsuftur. Bu ayet ile şu ayeti bir karşılaştır: 

"Sizleri toplanma gününe toplayacağı o gün, işte o Tegabun gün üdür. " (et
Tegabun, 64/9) .  

Bu karşılaştırmayı yapınca benim değerlendirmemin doğru olduğunu fark 
edeceksin .419 

419 el-Feuôid, 104. 

T 
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1 04. Biz onu ancak sayısı belli bir zamana kadar geciktiririz. 

1 05. O gün gelince, Allah 'ın izni olmaksızın h içbir kimse söz söyleye
mez. Onlardan kimisi bedbaht, kimisi bahtiyardır. 

1 06. Bedbaht olanlar ateştedir/er. Onlar orada yüksek h ırı ltılarla ve 
inleyerek solurlar. 

1 0 7. Onlar, gökler ve yer ayakta durdukça orada ebediyen kalıcı
dır/ar. Rabbinin dilediği kadarı müstesna. Şüphesiz Rabbin dilediğini 
yapandır. 

1 08. O bahtiyar olanlara gelince; onlar da Cennettedir/er. Gökler 
ve yer ayakta durduğu müddetçe orada ebediyen kalıcıdırlar. Rabbinin 
dilediği kadarı müstesnadır. Bu, arkası kesilmeyen bir bağıştır. 

1 09. O halde bunların tapmakta oldukları şeylerden hiç şüphen ol
masın. Onlar ancak, evvelce babalarının tapındıkları gibi tapınıyorlar. 
Biz de onların payların ı  muhakkak eksiksiz vereceğiz. 

1 1 0. Anda/sun Biz MCısa'ya o Kitabı verdik de hakkında ayrılığa dü
şüldü. Eğer Rabb inden bir söz geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hü
küm verilmiş olurdu. Halbuki muhakkak onlar bundan yana tereddüde 
düşüren bir kuşku içindedirler. 

1 1 1 .  Şüphesiz Rabbin, her birinin amellerinin karşılığını  onlara tam 
olarak verecektir. Çünkü O, yaptıklarından haberdardır. 

1 12. Artık sen de beraberindeki tövbe edenler de emrolunduğun gibi 
dosdoğru ol. Ve aşırı gitmeyin. Şüphesiz O, bütün yaptıkların ızı çok iyi 
görür. 

1 1 3. Bir de zulmedenlere meyletmeyin. Sonra size ateş dokunur. 
Zaten sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size yardım 
da olunmaz. 

1 14. Gündüzün iki tarafında, gecenin de birbirine yakın saatlerinde 
dosdoğru namaz kı l. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, iyi düşünen
ler için bir öğüttür. 

1 15. Sabret! Çünkü Allah iyi hareket edenleri mükafatsız bırakmaz. 

1 1 6. Sizden önceki nesiller arasında yeryüzünde fesadı engelleyecek 
fazilet sahipleri olmalı değil miydi? Ancak içlerinden kurtardıklarımız
dan pek azı müstesna idi. Zalimler ise, yalnız kendilerine verilen refahın 
ardına düştüler. Onlar zaten günahkôrlar idiler. 

Tefsiri : 

Onun420 bu ayetle istişhat etmesi, ilminin, marifetinin ve Kur'an anlayışının 
derinliğine delalet eder. Dünyadaki garipler bu ayette söz edilen sıfatı taşıyan 

420 Şeyhulislam el-Herevi kastedilmektedir. 
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kimseleridir. Hz. Peygamber de onlara işarette bulunup şöyle demiştir:421 "İslam 
garip başladı, başladığı gibi garip olarak geri dönecek. Ne mutlu gariplere! "  Hz. 
Peygamber' e bu gariplerin kim oldukları sorulmuş o da şöyle buyurmuştur: "İn
sanlar fesat çıkarınca ıslah edenlerdir. "422 

L \  \ V� 0 . !_ \ �! ı � \:.t - Jk , : i l ; l l ! > ! � - 0l5 \.4 '  "'\ 1' � '+"-"' J � � IS r � . .J J 
1 1 7. Rabbin o ülkeleri, ahalisi ıslah edip dururlarken zulümle onları 

helak edecek değildi. 

Tefsiri : 

Bu ayette iki kavil vardır:423 

Birincisi: Allah bu ülkeleri zulümlerinden dolayı helak edecek değildir. 

İkincisi: Allah bu ülkelere zulmederek onları helak edecek değildir 

Birinci manaya göre Allah şu anda ıslah halinde iseler önceden yaptıkları 
zulüm sebebiyle onları helak etmez. Yani ıslah ediciler olmalarından ve tövbe 
etmelerinden sonra önceden işledikleri zulümlerden ötürü onları helak etmez. 

İkinci kavle göre Allah onları helak etmekle zalim olmaz. Çünkü onlar ıslah 
edicilerken onları helak etmemiştir. Onları zalim iken helak etmiştir. Onlar muha
lefetleri sebebiyle zalimdirler, Allah onları helak etmekle adildir.424 

Allah onları ıslah ediciler iken helak etse zalim olurdu. Onlara göre bu du
rum da caizdir ve bir iş yapılmışsa helak etmek zulüm değildir. Bu ayeti şöyle 
te'vil edenler de olmuştur: Allah onları ıslah halinde helak etmeyeceğini haber 
verdi ve bunu yapmayacağını bildirdi .  Allah' ın verdiği haberin ve bilginin hilafı
na olan şeyin gerçekleşmesi imkansızdır, aksi takdirde tam anlamıyla zulüm olur. 
Oysa bilinmektedir ki ayetin kastı kesinlikle bu değildir. Ayette böyle bir mana 
kastedilmemiştir. Böyle bir manaya h içbir ihtimal de yoktur. Zira bu manaya 
göre ayet şöyle te'vil edilmiş olur: insanlar ıslah edici iken çelişik iki durumun bir 
araya gelmesine sebebiyet veren bir zulüm sebebiyle Allah ülkeleri helak etmez. 
Allah' ın kelamı bundan münezzeh ve yücedir. 425 

42 1 Ahmed: V, 296 sahih bir hadistir. Ahmed Şakir isnadının sahih olduğunu sö·;lemiştir. Ebu 
ya'la, vııı, 388; Tirmizi, İman, İslam garip başladı babı, V, 19;  İbn Mace, Fiten, İslam garip 
başladı babı, i l ,  363 (Burada gariplerin kim oldukları ile ilgili soru nakledilmemiştir.) Bu 
hadislerin hepsi Abdullah b. Mesud tarafından nakledilmiştir. 

422 Medaricu's-sôlikin, III, 194. 
423 Taberi, Tefsir, XII , 140; Zemahşeri, il, 239; Kurtubi, iV, 334 1 ;  Alusi, Xll ,  1 6 1 .  
424 Medaricu's-sôlikin, 1 ,  2 1 7  218 .  
425 Medôricu 's-sô/ikin, 1 ,  237. 
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1 18. Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Onlar
sa hôlô anlaşmazlık içerisindedirler. 

1 1 9. Rabbinin rahmet ettikleri müstesna. Zaten onları bunun için 
yaratmıştır. Rabbinin: ''Anda/sun ki Ben Cehennemi cin ve insanlarla 
dolduracağım "  sözü de tümüyle gerçekleşmiştir. 

1 20. Sana peygamberlerin haberlerine dair neyi anlatırsak, onunla 
kalbine sebat verelim diye anlatıyoruz. Bunda da sana hak, m ü 'min/ere 
de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. 

1 21 .  Iman etmeyenlere de ki: "Elinizden geleni yapın; biz de yapa
cağız. 

1 22. "Bekleyin. Çünkü biz de bekleyici/eriz. " 

123. Göklerin ve yerin gaybı(nı bilmek) Allah 'a aittir. Bütün işler 
O'na döndürülür. Öyleyse O'na ibadet et. O 'na güvenip dayan. Rabbin 
yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. 



YUSUF SÜRESİ 
( 1 1 1  AyetJ 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık Kitabın ayetleridir. 

2. Muhakkak Biz onu anlayıp düşünesiniz diye Arapça bir Kur'an 
olarak indirdik. 

3. Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmek/e en güzel kıssayı sana anlataca
ğız. Halbuki sen şüphesiz bundan önce haberdar olmayan/ardandın. 

4. Hani Yusuf babasına şöyle demişti: "Babacığım, rüyamda on bir 
yıldız, güneşi ve ay'ı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı. 

5. Dedi ki: "Oğulcağızım, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana 
bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. 

6. "Rabbin seni böylece beğenip seçecek, sana rüya yorumuna dair 
bilgi öğretecek, nimetini daha önce ataların İbrahim ve İshôk'a tamam
ladığı gibi, sana ve Yakub oğullarına da tamamlayacaktır. Şüphesiz ki 
Rabbin her şeyi b ilendir, hüküm ve h ikmet sah ibidir. " 

7. Anda/sun ki Yusuf'un ve kardeşlerinin durumunda, soranlar için 
n ice ibretler vardır. 

8. Hani onlar şöyle demişlerdi: "Doğrusu biz, güçlü bir topluluk ol
duğumuz halde, babamızın nezdinde Yusuf ile kardeşi bizden daha sev
gilidir. Babamız her halde apaçık bir hata içindedir. 

9. "Yusuf'u öldürün. Yahut onu bir yere atıverin. Babanız yalnız size 
yönelsin, yalnız sizi sevsin, bundan sonra da salih b ir topluluk o/ursu-
nuz. " 

1 0. İçlerinden bir sözcü: "Yusuf'u öldürmeyin. Eğer yapacaksanız, 
onu kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu alsın" dedi. 

1 1 .  "Ey babamız dediler; sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize 
güvenmiyorsun ? Halbuki biz elbette onun iyiliğini isteyen/eriz. 

12. "Yarın onu bizimle beraber gönder de bol bol yesin, oynasın. Biz 
onu mutlaka koruruz. " 

1 3. "Onu alıp gitmeniz muhakkak ki ber:i tasaya düşürür. Siz kendi
sinden habersizken kurdun (gelip} onu yemesiden korkarım "  dedi. 

1 4. · ''Anda/sun ki, b iz güçlü bir topluluk iken onu kurt yerse, doğrusu 
biz zarara uğrayanlar oluruz" dedileı� 

1 5. Nihayet onu alıp götürdükleri ve kuyunun dibine bırakmayı ka
rarlaştırdıklarında (yapacaklarını yaptılar) . Biz de kendisine -onlar far
ketmeksizin-: ''Anda/sun ki bu yaptıklarını kendilerine haber vereceksin" 
diye vahyettik. 

1 6. Akşam, ağlaya ağlaya babalarına geldiler. 
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1 7. "Ey babamız, b iz yarış yapalım diye gittik; Yusuf'u da eşyamızın 
yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş! Biz doğru söyleyenler olsak bile 
zaten sen bize inanmazsın" dediler. 

1 8. Bir de, üstüne yalancıktan kanlı gömleğin i  getirdiler. "Hayır dedi; 
nefis/eriniz sizi aldatmış, böyle bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen 
güzel bir sabırdır. Sizin şu söylediklerinize karşı yardımına sığınılacak 
Allah 'dır. " 

Tefsiri : 

"Güzel bir sabır" (Yusuf, 12/18) ayeti iki anlamda, hem haberi hazfedilmiş bir 
cümle hem de mübtedası hazfedilmiş bir cümle olarak tefsir edilebilir. Müptedası 
mahzuf kabul edilirse, "yapılması gereken güzel bir sabırdır" veya "bana düşen 
güzel bir sabırdır" anlamına gelir. Haberi mahzuf kabul edilirse "güzel bir sabır 
yapılacakların en güzelidir" anlamı verilmiş olur. 
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1 9. Bir yolcu kafilesi gelip sucu/arını yolladılar. O da kovasın ı  sarkıttı. 
"Müjde, işte genç bir çocuk" dedi. Onu bir ticaret malı gibi sakladılar. 
Allah ise ne yaptıkların ı  çok iyi bilendir. 

20. Onu düşük bir fiyata, sayılı bir kaç dirheme sattılar. Bunların ona 
rağbetleri yoktu. 

21 . Onu satın alan Mısırlı, eşine: "Buna kıymet ver, iyi bak. Belki b ize 
faydası dokunur. Yahut onu evlat edin iriz " dedi. İşte Biz böylece Yusuf'a 
o yerde imkan hazırladık ve ona rüya yorumunu öğrettik. Allah emrinde 
galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

22. Tam ergenlik çağına varınca kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte 
iyilik yapanları Biz, böyle mükafatlandırırız. 

23. Evinde bulunduğu kadın kendisinden mumd almak istedi. Ka
pıları sımsıkı kapadı ve: "Sana söylüyorum, çaouk yanıma gel" dedi. 
O ise; ''Allah 'a sığınırım, doğrusu o (senin kocan) benim efendimdir. O, 
bana iyi bakmış, iyi bir mevki vermiştir. Gerçekten zalimler kurtuluşa 
eremezler" dedi. 

24. Anda/sun ki o kadın ona (Yusuf'a} meyletmişti. O da o kadına 
meyletmişti. Eğer Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı. . .  Ondan fe
nalığı ve fuhşu giderelim diye böyle yaptık. Çünkü o, ih lasa erdirilmiş 
kullarımızdandı. 

25. !kisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkasından 
boylu boyunca yırttı. Kapının yanında da kadının efendisine rastgeldiler. 
Kadın dedi ki: "Zevcene kötülük yapmak isteyenin cezası zindana atıl
maktan yahut can yakıcı bir azaptan başka ne olabilir?" 
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26. "Benden m urad almak isteyen odur" dedi. Kadının yakınların
dan bir şahid de şöyle şahidlik etti: "Eğer gömleği önden yırtıldıysa ka
dın doğru söylemiştir, bu ise yalancılardandır. 

27. "Yok, eğer gömleği arkadan yırtıldıysa kadın yalan söylemiştir. 
Bu ise doğru söyleyenlerdendir" dedi. 

28. Kocası gömleğinin arkasından yırtılmış olduğunu  görünce: "Şüp
hesiz ki bu siz (kadınlar) ın  hilelerinizdendir. Doğrusu siz kadınların h ilesi 
büyüktür" dedi. 

29. "Yusuf, sen bundan vazgeç. (Ey kadın) sen de günahının bağış
lanmasını dile! Çünkü sen gerçekten günahkarlardan oldun. " 

30. Şehirde bir kısım kadınlar: 't\zizin karısı delikanlısından murad 
almak istiyormuş. Sevgisi yüreğinin zarını delip girmiş. Biz onu gerçek
ten apaçık bir şaşkınlık içinde görüyoruz" dediler. 

31 . O kadınların gizliden gizliye kendisini kınadıklarını işitince, ken
dilerine haber gönderdi. Onlara rahatça yaslanacak bir yer hazırladı. 
Onların her birine de birer bıçak verdi ve: "Çık karşılarına" dedi. Kadın
lar onu görünce, onun gerçekten büyük bir güzelliğe sahip birisi oldu
ğunu anladılar; ellerini kestiler ve dediler ki: 'f\llah 'ı tenzih ederiz. Bu, 
bir beşer değildir. Bu ancak çok şerefli bir melektir. " 

32. Kadın dedi ki: "Kendisi dolayısı ile beni ayıpladığınız işte budur. 
Evet, anda/sun ben ondan murad almak istedim. Fakat o kendisini ko
rudu. Şô.yet kendisine emredeceğimi yapmazsa, anda/sun zindana atı
lacak ve her halde zillete uğrayanlardan olacaktır. " 

33. Dedi ki: "Rabbim, ben zindanı bu kadınların beni kendisine davet 
edegeldikleri şeye tercih ederim. Eğer sen bunların tuzakların ı  benden 
savmazsan onlara meyleder, cahillerden olurum. " 

34. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti. O kadınların tu
zaklarını üzerinden savdı. Çünkü O hakkıyla işitendir, bilendir. 

35. Sonra (günahsızlığın ı  ispatlayan) bütün delilleri gördükleri halde 
yine de onu bir süreye kadar zindana atmak onlarca uygun görüldü. 

36. Onunla birlikte zindana iki de delikanlı girdi. Bunlardan biri: 
"Ben rüyamda kendimi şarap sıkıyor gördüm " dedi. Öbürü de: "Ben 
de rüyamda kendimi başımda ekmek götürüyor, kuşlar da ondan yiyor 
gördüm " dedi. "Bize bunun yorumunu bildir; çünkü biz seni iyilik eden
lerden görüyoruz. " 

37. Dedi ki: "Size rızıklanmak üzere bir yiyecek gelecek oldu mu, 
muhakkak onun ne olduğunu size daha gelmezden evvel haber veririm. 
Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Gerçekten ben Allah 'a inan
mayan ve kendileri ahireti inkar eden bir kavmin din ini terk ettim; 
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38. ''Atalarım İbrahim, İshak ve Yôkub 'un dinine uydum. Allah 'a her 
hangi bir şeyi ortak koşmamız yapabileceğimiz bir iş değildir. Bu hem 
bize hem insanlara Allah 'ın lütuf ve keremindendir. Fakat insanların 
çoğu şükretmez/er. 

39. "Ey zindan arkadaşlarım, darmadağınık bir çok rabbler mi ha
yırlıdır yoksa bir tek olan (ve her şeyi hükmü ve iradesi altında tutan) 
Kahhar Allah mı? 

40. "Sizin O'nu bırakıp da taptıkların ız, kendinizin ve babalarınızın 
adlandırdığı bir takım isimlerden başkası değildir. Allah, bunlara dair 
h içbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah 'ındır. O, kendisinden baş
kasına ibadet etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat 
insanların çoğu bilmezler. 

41 . "Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz kurtularak efendisine şarap su
nacak. Diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. İşte hakkında 
sorduğunuz iş (böylece) olup bitmiştir. " 

42. (Yusuf) bu ikisinden kurtulacağını bildiği kimseye dedi ki: "Beni 
efendinin yanında an. " Fakat şeytan ona kendisini efendisinin yanında 
anmasını unutturdu. Bu yüzden daha nice yıllar zindanda kaldı. 

43. Hükümdar dedi ki: "Rüyamda, yedi zayıf ineğin, yedi semiz 
ineği yediğini, yedi yeşil başakla diğerleri kuru (yedi başak) gördüm. 
Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumunu biliyorsanız şu benim rüyamı  
açıklayınız. " 

44. Dediler ki: "(Bunlar) karmakarışık rüyalardır. Biz, böyle karışık  
rüyaların yorumunu bilenler değiliz. " 

45. O ikisinden kurtulmuş olan uzun bir süre sonra (Yusuf'un) tav
siyesin i hatırladı ve dedi ki: "Ben size bunun yorumunu haber vereyim, 
hemen beni gönderin. " 

46. (Zindana varıp): "Yusuf, ey doğru sözlü, bize söyler misin; yedi 
semiz ineği yiyen yedi zayıf inek ile yedi yeşil başak ve diğerleri kuru 
olan (yedi başak) ne demektir? (Söyle) ki insanlara döneyim de onlar 
da (senin değerini) belki bilirler. " 

47. Dedi ki: "Yedi yıl adetiniz üzere ekin, yiyeceğiniz az bir miktarın 
dışındaki tüm biçtiklerinizi başağında bırakın. 

48. "Sonra bunun ardından yedi kurak (yıl) gelecek. (Tohumluk için) 
saklayacağınız az bir miktarın dışında onlar için önceden biriktirdiğin izi 
yiyip götürecekler. 

49. "Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki insanlar onda yağ
mura kavuşturulacak ve onda (üzüm, gibi ürünleri) sıkacaklar. " 
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50. Hükümdar dedi ki: "Onu bana getirin. " Bunun üzerine elçi yanı
na gelince (Yusuf) dedi ki: "Efendine dön de o ellerini kesen kadınlara 
ne oldu, diye sor. Şüphe yok ki benim Rabbim onların h ilelerin i çok iyi 
b ilendir. " 

5 1 .  (Bunun üzerine hükümdar) dedi ki: "Yusuf'tan murad almak is
tediğiniz zaman haliniz ne idi?"  Kadınlar: "Haşfı, Allah için biz onun 
h içbir kötülüğünü bilmiyoruz" dediler. Azizin karısı da şöyle dedi: "Şim
di gerçek ortaya çıktı. Ben ondan murad almak istemiştim. Şüphesiz o, 
doğru söyleyenlerdendir. " 

52. "Bu gıyabrnda ona h ıyanet etmediğimi ve Allah 'ın hainlerin h ile
sini şüphesiz h idayete erdirmeyeceğini onun da bilmesi içindi. " 

53. "Bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü ne
fis, şüphesiz var gücüyle kötülüğü emredicidir. Rabbimin rahmet edip 
esirgediği müstesna. Çünkü Rabbim günahları bağışlayandır, merhamet 
edendir. " 

Tefsiri : 

Allah Yusuf'un (a .s) ne kadar iffetli olduğundan söz etmiştir. Onu çevreleyen 
etkenler bir başkası için geçerli değildi .  Zira o genç bir delikanlıydı. Gençlerin 
şehvet duyguları çok yoğun olur. 

O bekardı, bir eşi yoktu. Ailesinden ve vatanından uzaktaydı .  Ailesi ile bir
likte kendi vatanında yaşayan kimse yakınlarından çekinir, onların gözünden 
düşmekten korkar. Gurbete gidince bu engel ortadan kalkmış olur. O bir kö
leydi , köleler hürlerin burun kıvırdıkları şeylerden burun kıvırıp kaçınmazlardı . 
Onu davet eden kadın asil ve güzeldi . Davetçi bu vasıflara sahip olmayan birine 
göre daha güçlüydü. Birlikte olma çağrısı kadından gelmişti . Bu nedenle erkeğin 
zorlanacağı , kaçınacağı ya da reddedilmekten korkacağı bir durum söz konusu 
değildi. Sergilediği yoğun istek ve teşvikten dolayı iffetli ya da günahkar olup ol
madığını anlamak için kölesini sınma ya da imtihan ediyor olma gibi bir ihtimal 
de yoktu. Onun hükümdarı konumundaydı. Evi en uygun zamanı kollayabile
ceği gözlerden uzak bir yerdeydi. Aniden birinin içeri girmesi ihtimaline karşı 
kapıları da kapatmıştı . Aşırı bir istekle Yusuf'a yönelmişti. Bütün bunlara rağmen 
Allah Yusuf 'u korudu, Yusuf da kadına itaat etmedi. Böylece Allah' ın hakkını ve 
efendisinin yani kadının kocasının hakkını her şeyin üstünde tuttu . Bu duruma 
bir başkası maruz kalırsa ne yapacağı bilinemez. 

Ayette yer alan "O da kadrna meyletmişti" ifadesine gelince, bu durum iki 
şekilde yorumlanmaktadır: 

Birincisi: Yusuf kadına meyletmedi ancak Rabbinin burhanım görmemiş 
olsa meylederdi. Bazıları ayeti böyle yorumlamışlardır. 
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İkincisi: Doğru olan görüş de budur. Yusuf kadına meyletti. Ancak bu anlık 
bir meyildi .  Allah için bu arzusundan vazgeçti, Allah da bu konuda ona yardım 
etti. Kadının arzusu ise ısrarlıydı ve bu arzusunu gerçekleştirmek için elinden 
geleni yaptı, fakat istediğini elde edemedi. İkisinin arzusu eşit değildi. 

Ahmed İbn Hanbel arzunun anlık ve ısrarlı olmak üzere iki türlü olduğunu 
belirtmektedir. Anlık istekten dolayı kişi hesaba çekilmez. Ancak ısrarlı istekten 
dolayı hesaba çekilir. 

Yusuf'un (a.s) beraat edeceği zaman"Ben nefsimi temize çıkarmıyorum" de
miş olması nasıl anlaşılmalıdır? Bu soruya şöyle cevap verilebilir: 

Bazı müfessirler ayete bu manayı vermişlerdir. Ancak daha büyük bir toplu
luk onlara muhalefet etmiş ve bu sözün Yusuf 'a değil vezirin hanımına ait oldu
ğunu ileri sürmüşlerdir. İki nedenle bu yorum daha doğrudur. 

Birincisi: Bu ifade kadının sözlerinin ardından gelmiştir. 

''Azizin kansı da şöyle dedi: "Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben ondan murad al
mak istemiştim. Şüphesiz o, doğru söyleyenlerdendir. Bu gıyabında ona hıyanet 
etmediğimi ve Allah 'ın hainlerin hilesin i şüphesiz h idôyete erdirmeyeceğini onun 
da bilmesi içindi. Bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum. "  (Yusuf, 
12/51 -53) .  

Bu ifadenin Yusuf'a ait olduğunu söyleyenler burada gizli bir "Jı_;" lafzına 
ihtiyaç duyarlar. Oysa bunun zahiren lafzi bir delili yoktur. "' f' , "Jü" gibi bir 
lafızla kullanıldığında karışıklığa meydan vermemek için hazfedilebilir. Zira bu 
gibi durumlarda iki ihtimal de mevcuttur. Oysa buradaki görüşlerden ilki daha 
kesindir. 

İkincisi: Kadın bu konuşmayı yaparken Yusuf orada değil, zindandaydı. Ka
dın "Şimdi gerçek ortaya çıktı " dediği zaman hükümdar Yusuf'u çağırmak üzere 
haber göndermiş, Yusuf da gelen elçiye şöyle demişti: 

"Efendine dön de o ellerini kesen kadınlara ne oldu, diye sor. " (Yusuf, 
12/50) 

Bunun üzerine hükümdar kadınlara haber salmış, onları huzuruna topla
yıp kendilerine ve vezirin hanımına bu soruyu sormuştu. Onlar da gıyabında 
Yusuf' un suçsuz ve masum olduğuna şahitlik etmişlerdi .  Doğruyu söylememeleri 
mümkün olmamış ve "Hôşô, Allah için biz onun h içbir kötülüğün ü  bilmiyoruz" 
demişlerdi .  Vezirin hanımı da "Ben ondan murad almak istemiştim. Şüphesiz o, 
doğru söyleyenlerdendir" demişti. 

"Bu gıyabında ona hıyanet etmediğimi ve Allah 'ın hainlerin h ilesin i şüphe
siz hidayete erdirmeyeceğini onun da bilmesi içindi. " (Yusuf, 12/52) ayetindeki 
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ifadelerin Yusuf un sözü olduğu ve bunun en doğru tefsir olacağı ileri sürülebilir. 
Buna göre, Yusuf şöyle demeyi kastetmiştir: "Benim elçisiyle birlikte hükümdarın 
huzuruna geç çıkmamın nedeni, hükümdarın, yokluğunda karısı ile kendisine 
ihanet etmediğimi ve Allah'ın hainlere doğru yolu göstermeyeceğini bilmesi için
di. Bunları dedikten sonra Yusuf "Bununla beraber ben nefsimi temize çıkar
mıyorum. Çünkü nefis, şüphesiz var gücüyle kötülüğü emredicidir. Rabbimin 
rahmet edip esirgediği m üstesna. Çünkü Rabbim günahları bağışlayandır, mer
hamet edendir" demişti. Bu sözler onun Rabbini ve kendini çok iyi tanımasından 
ileri geliyordu. Kendisine atılan iftiralardan beri, suçsuz ve masum olduğu ortaya 
çıkınca kendi durumunu açıkladı ve nefsini kendi kendine tezkiye edemeyeceği
ni, suçsuzluk iddiasında bulunamayacağını ,  zira nefsin kötülüğü emrettiğini oysa 
Allah'ın lütuf ve rahmetiyle kendisini koruduğunu bildirdi. Böylelikle suçsuzluğu
nu ortaya çıkaranın Allah olduğunu beyan etti . 

Bu itiraz ve yoruma karşılık şöyle söylenebilir: 

Bu sözü hangi grup söylemiş olursa olsun, doğru olan söz konusu ifadenin 
kadına ait olmasıdır. Çünkü ifadede yer alan zamirler birbirine atfedilmiştir. Ka
dınlar: "biz onun h içbir kötülüğünü bilmiyoruz", demiş, vezirin hanımı da "Ben 
ondan murad almak istemiştim. Şüphesiz o, doğru söyleyenlerdendir" demişti. 
Buradaki beş zamir açık, net ve gizli olup şu sözle bağlanmıştır: "Bu gıyabında 
ona h ıyanet etmediğimi onun da bilmesi içindi. " Öncelikle zikredilen budur. Bu
radaki sözü nazmından ayıran bir şey ve delilsiz olarak gizlenen herhangi bir söz 
yoktur. "Ona h ıyanet etmediğimi onun da bilmesi içindi " sözünün anlamı nedir? 
diye sorulacak olursa, bu cümlenin tam anlamıyla bir özür dileme olduğu, özür 
ve itirafın birlikte zikredildiği söylenebilir. Kadın: "Benim bu sözüm ve onun suç
suz olduğunu kabullenişim gıyabında yalan söyleyerek ona ihanet etmediğimi 
bilmesi içindir. İşin başında ben yüzüne karşı ona hıyanet etmiştim ancak şimdi 
bilsin ki ben ona gıyabında hıyanet etmedim" demiştir. Ardından kendi mazere
tini beyan etmiştir: "Bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum. " Daha 
sonra nefsini temize çıkarmama nedenini açıklamıştır. Bu neden nefsin kötülüğü 
emretmesidir. Bir düşün, ne ilginç bir kadın! Gerçeği itiraf etti ve sevdiğinden 
özür diledi . Ardından kendisini bu hataya sevk eden sebebi açıkladı . Tüm bu 
sözlerini Allah'tan bağışlanma ve merhamet isteğiyle tamamladı. Allah'ın mer
hameti olmasa kulların kötülüğe maruz kalacaklarını belirtti . 

Bu tefsir ile bu sözlerin lafız ve anlam bakımından Yusuf'a ait olduğu yö
nündeki tefsiri karşılaştırıp bu tefsirler arasındaki uyumsuzlukları düşünmek ge
rekmektedir. Müşrik bir kadının bu sözleri söylemesi uzak bir ihtimal değildir. 
Zira içinde yaşadığı toplum şirk koşsalar dahi Allah ' ın varlığını ve hakkını kabul 
ediyordu. Bu konuda kocasının öncelikle sarf ettiği şu sözleri hatırlamak gerek
mektedir: 
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"(Ey kadın) sen de günahının bağışlanmasını dile! Çünkü sen gerçekten 
günahkarlardan oldun. " (Yusuf, 12/29) .426 

Ayetler vezirin hanımının Yusuf 'a aşık olması, meyletmesi ve tuzak kurma
sından, Yusuf'un sabrı, takvası ve iffeti sayesinde geldiği konumdan bahset
mektedir. Onun karşılaştığı durum ancak Allah' ın sabır vermesi halinde sabır 
gösterilebilecek bir durumdur. Çağrıda bulunanın gücü, herhangi bir engel bu
lunmaması ve çağrıda bulunanın en nihai güce sahip olması gibi nedenlerden 
ötürü Yusuf, bu fiili işleyebilirdi .  Bu günahtan uzak kalmanın zor oluşu şu sebep
lerle açıklanabilir: 

Birincisi: Allah , susuz insanı suya, aç insanı yemeğe meyyal yarattığı gibi 
erkeği de kadına meyilli yaratmıştır. Hatta pek çok kimse aç ve susuz kalmaya 
sabredebildiği halde kadınlar karşısında sabırsız olur. Helal dairesi içinde kalın
dığı sürece bu eğilim kötülenemez aksine Ahmed b. Hanbel ' in Kitabu'z-zühd'de 
Yusuf b. Atiye es-Saffar' ın427 Sabit el-Bünani'den naklen Enes'ten rivayet ettiği 
şu hadiste görüldüğü üzere övünmeye değer kabul edilir: 

"Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku 
sevdirildi. Ben yiyecek ve içeceksiz kalmaya sabrederim ama onlarsız kalmaya 
sabredemem."428 

ikincisi : Yusuf ( a .s) gençti . Gençlerin cinsel istekleri daha yoğun olduğu gibi 
bu isteği dizginlemeleri de daha zordur. 

Üçüncüsü: Bekardı. Cinsel isteğini gidereceği bir r;şi yoktu. 

Dördüncüsü : Gurbetteydi .  Gurbette olan kimse cinsel ihtiyaçlarını karşıla
mak için kendi vatanında ailesinin ve tanıdıklarının arasındayken yapamayacağı 
şeyleri yapar. 

Beşincisi: Kadın asil ve güzeldi. Bu özelliklerin her biri onunla birlikte olabil
me nedeniydi. 

Altıncısı : Kadın kendini korumaya çalışmıyor ve kaçmıyordu. Pek çok kişi 
kadının geri durması ve kaçması sebebiyle meyil ve arzusundan vazgeçer. Ancak 
şairin dediği gibi ,  kaçma ve kendini sakınma pek çok kişinin sevgisini arttırabilir: 

O kendini sakındıkça sevgim arttı 

insana en tatlı gelen şey yasaklardır 

426 Ravzatu 'l-muhibbin, 297-301 .  
427 Yusuf b. Atiye es-Saffar'ın zayıf olduğu konusunda icma bulunmaktadır. Nesfü onun metruk 

olduğunu, Buhari münkeru'l-hadis olduğunu söylemiştir. Bk. Mizanu '/-i 'tida/, IV, 468. 
428 Hadisi ravisi Yusuf b. Atiye es-Saffar' ın zayıf olduğu hususunda icma bulunmaktadır. Nesfü 

metruk, Buhari ise münkerü'l-hadis bir ravi olduğu kanaatindedir. (Mizdnu '/-i 'tidd/, IV, 
468) . 
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İnsanların mizacı farklıdır. Kadının kendini sunması ve istekli olması karşı
sında kiminin sevgisi artar. Kaçınma ve uzaklaşma halinde ise rağbeti ortadan 
kalkar. 

Bir kadı bana, eşin kaçınması ve uzaklaşması halinde erkeğin istek ve şeh
vetinin gideceğini söylemişti. Kimi erkekler ise kaçınma halinde daha fazla istek 
duyarlar, sevgi ve şehvetleri artar. Kaçınma ve uzak durma karşısında üstünlük 
kurma zevki elde ederler. Zorlaşan bir şeyi elde etmek daha çok istek ve zevk 
uyandırır. 

Yedincisi : Kadın arzu etti , istek duydu ve bunu ortaya koydu. Bu isteğini 
elde etmek için çaba sarf etti . Rağbet etti ve zelil oldu. Yusuf ise kendisine rağbet 
edilen biriydi Onurunu muhafaza etti. Kadına rağbet etmedi .  

Sekizincisi: Kadın kendi evindeydi .  Kontrol ve idare kendisindeydi .  Kendi
sine itaat etmemesi halinde Yusuf'a eziyet edebilirdi .  Dolayısıyla ilgi ve istek ile 
korku unsuru bir aradaydı .  

Dokuzuncusu: Yusuf, kadının veya yakınlarından birinin dedikodu yapma
sından korkacak bir durumda değildi .  Zira istekte bulunan, rağbet eden, kapıları 
kapatan ve kendilerini görme ihtimali olanları uzaklaştıran kadının kendisiydi. 

Onuncusu: Yusuf kadının evinde yaşayan bir köleydi .  Eve girip çıkıyor, her 
zaman kadının yanında oluyordu . Onun davetini kabul etmesi çirkin bulunmaz
dı .  Yakınlık böyle bir isteğin oluşmasında önemli bir etkendir. Arapların ileri ge
lenlerinden bir kadına kendisini zinaya sevk eden şeyin ne olduğu sorulmuş o 
da: "Yastıkların yakınlığı ve aşkın büyüklüğü" diye cevap vermiş, aralarındaki 
yakınlık ve aşktan söz etmişti. 

On birincisi: Kadın Yusuf'a karşı hilekar ve düzenbazlarla işbirliği yapmış, 
onlara Yusuf'u göstererek derdini anlatmış ve onlardan yardım istemişti . Yusuf 
da onlara karşı Allah' tan yardım istemişti: "Eğer sen bunların tuzakların ı  benden 
saumazsan onlara meyleder, cahillerden olurum. "  (Yusuf, 12/33) 

On ikincisi: Kadın onu hapse attırmak ve küçük düşürmekle tehdit etti. Bu 
da bir çeşit zorlamaydı. Gerçekleştirilme ihtimali çok yüksek bir tehditti . Böylece 
şehvet unsuru ile hapis ve küçük düşürülme korkusu bir aradaydı .  

On üçüncüsü : Kadının kocası Yusuf' la hanımını birbirinden uzaklaştırıp ayı
racak bir mertlik ve kıskançlık davranışı göstermemişti. Aksine bu olaylar karşı
sındaki nihai tepkisi Yusuf 'a "Sen bundan uazgeç" ,  kadına da "Sen de güna
hının bağışlanmasın ı  dile! Çünkü sen gerçekten günahkôrlardan oldun" demek 
olmuştu . 
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Erkeğin kıskanç olması bu tür olayları engelleyen en güçlü etkendir. Oysa 
adam herhangi bir kıskançlık belirtisi göstermemişti. Tüm bu şartlara rağmen 
Yusuf Allah ' ın rızası ve korkusunu tercih etmiş, içindeki Allah sevgisi onu zina 
etmek yerine zindana atılmayı tercih etmeye sevk etmişti . "Dedi ki: "Rabbim, 
ben zindanı bu kadınların beni kendisine davet edegeldik/eri şeye tercih ede
rim " (Yusuf, 12/33) .  Allah kendisini korumasa ve kurulan tuzakları boşa çıkarıp 
sahiplerine çevirmese bütün bu hadiselerden kurtulamayıp cahillerden olacağını 
biliyordu. Bu bilgisi Rab bini ve kendi nefsini çok iyi tanımasından ileri geliyordu. 
Bu kıssada binden fazla ibret, ders ve hikmet yer almaktadır. Allah muvaffak 
ederse bunları müstakil bir eserde ele alacağız. 429 

Vezirin hanımı müşrik olduğu için aşkı yüzünden bu olayları yaşamış, Yusuf 
ise ihlaslı olmasından ötürü kurtulmuştu. Allah Teala "Ondan fenalığı ve fuhşu 
giderelim diye böyle yaptık. Çünkü o, ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı " buyur
muştu. Ayette zikredilen fenalık aşktır. Fuhuş ise zinadır. İhlasa erdirilmiş olmak 
Allah sevgisinden dolayı kurtulmaktır. Allah onu, kalbini Allah'tan başkasına 
bağlayıp müşrik olarak maddi aşka düşme fitnesinden kurtarmıştı.430 

Vezirin hanımı evli olduğu halde müşrik olduğu için bu duruma düşmüştü. 
Yusuf ise gençti, bekardı, yabancı bir memleketteydi ,  köleydi ancak ihlaslı oldu
ğu için bu olaylardan kurtulmuştu .431 

Fenalık ve fuhşu savmak, kalbin bunlara meylini savmak anlamındadır. Bun
lara sevk eden unsurları savmak suretiyle fenalık ve fuhuş da giderilmiş olur. 432 

Delillerle Hüküm Vermek 

Allah Teala Kur'an-ı Kerim' de vezirin hanımının akrabalarından bir şahitten 
bahsetmiş, bu şahit karinelerden hareketle Yusuf un suçsuzluğuna ve kadının 
yalancılığına hükmetmiştir: 

"Kadın ın  yakınlarından bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer gömleği önden 
yırtıldıysa kadın doğru söylemiştir, bu ise yalancılardandır. Yok, eğer gömleği ar
kadan yırtıldıysa kadın yalan söylemiştir. Bu ise doğru söyleyenlerdendir" dedi. 
Kocası gömleğinin arkasından yırtılmış olduğunu görünce: "Şüphesiz ki bu sizin 
(kadınların) hilelerinizdendir. Doğrusu siz kadınların hilesi büyüktür" dedi. " (Yu
suf, 12/26-28) .  

Allah Teala bu delili ayet olarak adlandırmıştır. Çünkü bu delil herhangi bir 
delilden daha tesirlidir: 

429 E/-CevCıbü'l-kCıfi , 2 13-216. 
430 İğCıse, il , 141 .  
431 İğCıse, 1 ,  47. 
432 ŞifCıu '/-alil, 1 10- 1 1 1 .  
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"Sonra (günahsızlığını ispatlayan) bütün ayetleri (delilleri) gördükleri halde 
yine de onu bir süreye kadar zindana atmak onlarca uygun görüldü ."  (Yusuf, 
12/35) .  

Allah bu  durumu Yusuf'un üzüntü verici görmeyip kabullendiğini ve rızayla 
karşıladığını anlatmıştır. 433 

Haramı tatmak yerine cezaya sabretmek 

Allah Teala Yusuf'u iki durumdan birini seçmekle karşı karşıya bırakmış, 
Yusuf da haram işlemek yerine dünyevi ceza olan hapse atılmayı tercih etmişti . 
Kadın şöyle demişti: 

"Şayet kendisine emredeceğimi yapmazsa, and olsun zindana atılacak ve 
her halde zillete uğrayanlardan olacaktır. Dedi ki: "Rabbim, ben zindanı bu ka
dınların beni kendisine dôvet edegeldikleri şeye tercih ederim. Eğer sen bunla
rın tuzaklarını benden savmazsan onlara meyleder, cahillerden olurum . "  (Yusuf, 
12/32-33) . 

Yusuf kötülük işlemek yerine hapse atılmayı tercih etti. Daha sonra Allah ' ın 
güç ve kuvvetine sığındı. Bu durundan ancak Allah' ın yardımıyla, desteğiyle ve 
kendisini muvaffak etmesi halinde kurtulacağını kendi kendine kurtulamayaca
ğını ifade etti: 

"Eğer sen bunların tuzaklarını benden savmazsan onlara meyleder, cahiller
den olurum." 

Kul kendi nefsine, sabrına, durumuna ve iffetine güvenmemelidir. Ne zaman 
bunlara güvenirse Allah'ın korumasından mahrum olur ve terkedilmişliğe maruz 
kalır.434 

Yusuf (as) işte böyleydi . Bu nedenle vezirin hanımı diğer kadınlara Yusuf'u 
gösterip sevgisini mazur görmeleri için şöyle demişti: 

"Kadın dedi ki: "Kendisi dolayısı ile beni ayıpladığınız işte budur". (Yusuf, 
12/32) . 

Bu adam benim aşık olduğum kişidir. Kim beni bu sevgimden dolayı kınaya
cak olursa onun güzelliğine bir baksın. Daha sonra ise şöyle dedi: 

"Evet, anda/sun ben ondan m urad almak istedim. Fakat o kendisini koru
du. '' (Yusuf, 12/32 ) .  

Bu güzelliği benden esirgedi ve sakladı. Dış görünüşü böyle güzel olan bu 
kişi iffet ve temizlik bakımından da mükemmel bir durumdadır. Kötülükten de 

433 İğô.se, i l ,  66. 
434 Ravzatu 'l-mu. ıibbin, 413. 
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uzaktır. Seven kimse, sevdiği kişinin kusurlarından bahsetmez sadece iyilik ve 
güzelliklerini över ve anlatır.435 

Yusuf şöyle dedi: 

"Dedi ki: "Rabbim, ben zindan ı bu kadınların beni kendisine davet edegel
dik/eri şeye tercih ederim.  Eğer sen bunların tuzaklarını benden savmazsan on
lara meyleder, cah illerden olurum. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti. 
O kadınların tuzaklarını üzerinden savdı. Çünkü O hakkıyla işitendir, bilendir. " 
(Yusuf, 12/33-34) . 

Kendisine kurulan tuzağın savılması, kadınların isteklerinin, dilleriyle kurduk
ları tuzakların ve bilinçli olarak giriştikleri işlerin boşa çıkarılmasıdır. Bu tuzakları 
iptal eden Allah' tır. Tuzakları savmak Allah ' ın fiilidir. Kadınların geri çekilmeleri 
kendi fiilleridir aynı zamanda Allah'ın fiilinin eseridir.436 

İsim müsemmanın kendisi veya aynısı değildir diyenlerin delili 

Bu görüşte olanların delili şu ayettir: 

"Sizin O 'nu bırakıp da taptıklarınız, kendinizin ve babalarınızın adlandırdığı 
bir takım isimlerden başkası değildir. " (Yusuf, 12/40) 

Bu görüşte olanlar, putperestlerin isim verdikleri şeylere taptıklarını söyle
mişlerdir. Bu görüş doğrudur.437 

Bu kişiler isim verdikleri şeylere tapmışlardır. Ancak uydurdukları isimler 
batıldır. Lat ve Uzza gibi. Bunlar gerçekte karşılığı olmayan yalan ve batıl isim
lerden ibarettir. Putperestler bunlara ilah adını vermiş ve gerçek ilah olduklarına 
inanarak bunlara tapınmışlardır. Oysa bunlar sadece isimden ibarettir. Gerçek 
karşılıkları yoktur. Dolayısıyla bu kişiler müsemmaya değil isimlere tapmaktadır
lar. Bu durum soğan kabuklarını et olarak adlandırıp yemeye benzemektedir. Bu 
kişi et yediğini iddia etse de sadece et adını verdiği şeyi yemiştir. Toprağı ekmek 
olarak adlandırıp yese sadece ekmeğin adını yemiştir. Bu durum ilahlar konu
sunda daha açıktır. Onların ilah oldukları gerçek değildir. Bu tapınılanlar sadece 
isimden ibarettir. Allah Tea.Ja'nın kelamındaki mana düşünülmelidir. 438 

435 Ravzatü'l-muhibbin, 224, 225. 
436 Şifdu'/-alil, 59. 
437 Bk. Süheyli, Netaicü '/-fikr, 45-46. 
438 Bedaiu '/ -fevaid, I ,  19-20. 
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Kardeşini Yanında Tutmak İçin Yusuf'un Başvurduğu Yol 
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54. Hükümdar: "Onu bana getirin, onu kendime en yakınlardan kı
layım "  dedi. Onunla konuşunca da şöyle dedi: "Sen bugün (den sonra} 
bizim nezdimizde önemli bir mevki sahibisin, eminsin. " 

55. Dedi ki: "Beni ülkenin hazineleri üzerine tayin et. Çünkü ben 
(onları) iyice koruyanım, (bu işi) bilenim. " 

56. İşte böylece o yerde Yusuf'a iktidar verdik. O, orada dilediği yer
de konaklardı. Rahmetim izi dilediğimize veririz. İyi hareket edenlerin de 
ecrini zayi etmeyiz. 

5 7. İman edip de takvaya devam edenler için ahiret mükafatı ise 
elbet daha hayırlıdır. 

58. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. O kendilerini 
tanıdığı halde onlar onu tanımadılar. 

59. Yüklerini hazırlayınca dedi ki: "Bana (bir daha gelişin izde) baba 
bir kardeşin izi de getirin. Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam veriyorum ve 
ben misafirperver/erin en iyisiyim. 

60. "Eğer onu bana getirmezseniz artık sizin yanımda (alacağınız) 
hiçbir ölçeğiniz olmayacaktır. Bana da yaklaşmayın. " 

61 . "Ne yapıp edip onu babasından almaya çalışacağız; her halde 
(bunu) yaparız " dediler. 

62. Yusuf memurlarına: "Bedellerini yüklerinin içine koyuverin. Bel
ki ailelerine dön ünce bunun farkına varırlar da yine geri dönerler" de
mişti. 

63. Babalarına döndüklerinde: "Ey babamız, artık bize ölçek ile (öl
çülüp} azık verilmeyecek. Artık kardeşimizi de bizimle beraber gönder 
de ölçek alalım. Biz herhalde onu koruyacağız" dediler. 
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64. Dedi ki: "Daha önceden kardeşi hakkında size ne kadar güvendi 
isem bunun hakkında da ancak o kadar size güvenebilirim, değil mi? 
Allah en hayırlı koruyucudur. O, merhametlilerin en merhametlisidir. " 

65. Zahire yüklerin i  açtıkları zaman bedellerinin kendilerine geri ve
rildiğini gördüler. "Ey babamız, daha ne istiyoruz? işte bu (zahire almak 
için) götürdüğüm üz bedellerimiz de bize iade edilmiş. (Bununla tekrar) 
ailemize erzak getiririz. Kardeşimizi koruruz. (Onu yanımıza almakla 
da) bir deve yükü daha zahire de alırız. Bu (getirdiğimiz) az bir ölçektir" 
dediler. 

66. "Etrafın ız kuşatılmadıkça onu bana kesin olarak getireceğinize 
dair Allah'tan sağlam bir taahhüd vermediğin iz sürece onu sizinle bera
ber asla göndermem " dedi. Artık ona kesin teminatlarını verince o da: 
"Allah söylediklerimize vekil (şahid)dir. " dedi. 

67. "Ey oğullarım, hepiniz (Mısır'a) b ir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı 
kapılardan girin. Bununla beraber Allah'tan size gelecek hiçbir şeyi siz
den geri çeviremem. Hüküm ancak Allah 'ındır. Ben, yalnız O'na güve
n ip dayandım. Tevekkül edenler de yalnız O'na güven ip dayanmalıdır" 
dedi. 

68. Babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Fakat bu, 
Allah'tan onlara gelecek h içbir şeyi önleyemezdi. Sadece Ya 'kub 'un 
içindeki b ir dileği olup, o da bunu açığa çıkardı. Şüphesiz ki o, kendisine 
öğrettiğimiz için, b ir ilim sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

69. Yusuf'un h uzuruna girdiklerinde o, kardeşini yanına aldı. "Ben, 
senin kardeşinim. Onların yapmış olduklarına artık üzülme!" dedi. 

70. Onların yüklerini hazırla(t)dığında su kabını (gizlice) kardeşinin 
yükü arasına koy(dur)du. Sonra bir münadi: "Ey kafile (durun), siz ger
çekten hırsızlık yaptınız"  diye bağırdı. 

71 . (Yakuboğulları) onlara dönerek: "Ne kaybettiniz, (ne arıyorsu
n uz) ? " dediler. 

72. Dediler ki: "Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir 
deve yükü (zahire) var" (Münadi) : "Ben de buna kefilim " dedi. 

73. "Allah 'a anda/sun ki, - sizin de bildiğiniz gibi- b iz bu yere fesad 
çıkarmak için gelmedik. Hırsız kimseler de ..ıeğiliz" dediler. 

74. "Eğer yalancılar iseniz (hırsızın) cezası nedir?" dediler. 

75. "Bunun cezası yükünde (çalınmış mal) bulunan kimsenin kendi
sinin karşılık olarak (köle) alınmasıdır. Biz zalimleri böylece cezalandı
rırız" dediler. 
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76. Bunun üzerine (Yusuf) kardeşi (Bünyamin) in yükünden önce 
onların yüklerini aratmaya başladı. Sonra kabı kardeşinin yükü arasın
dan çıkardı. İşte Biz Yusuf'un lehine böyle bir takdirde bulunduk. Yoksa 
o, hükümdarın dinine göre kardeşini alıkoyabilecek değildi. Bu, ancak 
Allah 'ın dilemesiyle oldu. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her 
ilim sahibi üstünde daha iyi bir bilen vardır. 

77. (Yakuboğulları) :  "Eğer o (Bünyamin) çalmış bulunuyorsa onun 
daha evvel bir kardeşi de çalmıştı " dediler. O vakit Yusuf bu sözlerini 
içinde gizleyip bunu onlara açıklamadı ve (kendi kendine) dedi ki: "Si
zin durumunuz daha da kötüdür. Allah, sizin söylemekte olduğunuzun 
mahiyetini en iyi bilendir. " 

78. "Ey Aziz! Onun çok ihtiyar bir babası var. Bunun için onun ye
rine (bizden) birimizi alıkoy; biz seni  gerçekten iyilik edenlerden görü
yoruz" dediler. 

79. "Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymamız
dan Allah 'a sığın ırız. O takdirde biz elbette zalim/eriz demektir" dedi. 

Tefsiri : 

Yusuf kardeşini yanında tutmak ve diğer kardeşlerini tuzaklarını ortaya çı
karmak için su içtiği kabı kardeşinin yüküne koymuştu. Hileye başvuranlara şu 
sorular sorulmalıdır: 

Birincisi :  Bu hadisede olduğu gibi sadece bir delil elde etmek için mi hile
ye başvurmayı caiz buluyorsunuz? Yoksa yapılmasını caiz görmediğiniz bir şeyi 
nasıl delil gösteriyorsunuz? Eğer böyle bir yola başvurmanın Yusuf' un şeriatında 
caiz olduğunu ileri sürüyorsanız bu iddiaya şu cevap verilebilir: 

Bizim şeriatımızda caiz değilse hile size ne fayda sağlayacak? 

İbn Teymiye şöyle demektedir:439 

Yusuf kıssasında Yusuf'un kardeşini alıkoymak için başvurduğu yol, haram 
olduğunu açıkladığımız bazı hilelere dahil değildir. Bu durumun iyi hilelere örnek 
oluşturduğunu Allah şöyle anlatmıştır: 

"Yusuf memurlarına: "Bedellerini yüklerinin içine koyuverin. Belki ailelerine 
dönünce bunun farkına varırlar da yine geri dönerler" demişti . "  (Yusuf, 12/62) .  

Yusuf bedellerini yüklerinin içine koymakla kardeşlerinin tekrar gelmesini 
sağlamıştı. Bu davranışın manası ile ilgili şu yorumlar yapılmıştır: 

Kardeşlerinin geri dönüş paraları olmamasından endişelenmiştir. 

439 Bu bölüm İbn teymiyye'nin el-Fetô.va '/-kübrô. adlt eserinden nakledilmiştir. Bk. III, 209 vd . 
Nerede ise harfi harfine alıntılanmtştır. 
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Bir diğer yoruma göre para almanın onlara zarar vermesinden korkmuştu . 
Diğer bir değerlendirmeye göre onlardan para almakla kınanacağını düşündü. 
Bir başka açıklamaya göre bedelini geri vermek suretiyle onlara ikramda bulun
du. Böylece geri dönmelerini kolaylaştırdı .  Bir başka manaya göre bedeli ver
mek için dönecek kadar emin olduklarını biliyordu. 

Burada başvurulan hile salih bir ameldir. Amaç kardeşlerinin geri dönme
lerini sağlamaktır. Bu işte hem onlar hem de babaları için fayda vardı .  Salih bir 
niyet gözetilmişti . 

Yusuf kardeşlerinin, kendisinin ve babalarının menfaati için, Allah ' ın tüm 
memleketlerde onlar hakkında dilediği hayrın bir gereği olarak, kendisini tanıt
mamıştı. 

İkincisi: Kardeşleri ikinci kez geldiklerinde Yusuf onların yüklerini hazırla
tınca su içtiği kabı kardeşinin yüküne koydu. Böylece kardeşinin hırsız olduğuna 
dair onları inandırdı .  Yusuf'un bu işi kardeşinin onayını ve rızasını alarak yaptığı 
söylenmiştir. Nitekim kardeşinin kabul edip etmeme hakkı da vardır. Şu ayet 
Yusuf un kardeşinin onayını alarak bu işe başvurduğuna delalet etmektedir: 

"Yusuf'un h uzuruna girdiklerinde o, kardeşini yan ına aldı. "Ben, senin kar
deşin im. Onların yapmış olduklarına artık üzülme!" dedi ." (Yusuf, 12/69 ) .  

Bu ayet ile ilgili iki görüş vardır: 

Birinci görüş: Kardeşi Yusuf'u tanımıştı . Kendisini alıkoymak için başvurdu
ğu hileden dolayı üzülmeden onun yanında kaldı . 

!kinci görüş: Yusuf kendisini açıkça tanıtmadı. Ben senin kayıp kardeşin 
konumundayım, kardeşlerinin kötü muamelesi ve eziyeti seni üzmesin, demeyi 
kastetti . 

Bu görüşü ileri sürenlere göre Yusuf, kardeşine bildirmeden su kabını onun 
yükleri arasına koymuştur.440 Ancak bu tefsir Kur'an'da anlatılanlara ve çoğun
luğu görüşüne muhaliftir. Korkutulmayı hak etmeyen biri korkutulmuştur. Oysa 
Ka'b ve bir başka müfessirin belirttiği birinci görüşe göre Yusuf, kardeşine kendi
sini tanıttığı zaman kardeşi ondan ayrılmak istemediğini söylemiştir.441 

Yusuf: "Benim için babam çok üzüldü. Seni alıkoyarak onu daha çok üzmek 
istemiyorum. Ancak büyük bir hadise meydana getirip herkese duyurmak ve 
tahammül edilemeyecek bir işi sana nispet etmek yoluyla seni yanımda tutabili
rim" ded i .  Kardeşi Yusuf'a: "Hiçbir şeye aldırış etmiyorum. Ne istersen yap, ben 
senden ayrılmak istemiyorum" dedi . 

440 Taberi, Tefsir, X111/l 7 .  
441 Taberi, Tefsir, X111/l 7; el-Fetouo 'l-kübra, !il, 2 10. Kardeşinin ismi Bünyamin'dir. 
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Yusuf: "Ben su kabımı senin yüküne yerleştireceğim . Daha sonra senin hır
sızlık yaptığını ilan edeceğim. Böylece yanımda kalman kolaylaşacaktır" dedi .  

Kardeşi: "Yapabilirsin" diye cevap verdi .  Böylece Yusuf bu işe kardeşinin 
iznini ve rızasını aldıktan sonra kalkıştı . 

Üçüncü görüş: Bir münadi seslenerek olayı duyurdu. 

"Sonra bir m ünadi: "Ey kafile (durun), siz gerçekten hırsızlık yaptınız" diye 
bağırdı. (Yôkuboğulları) onlara dönerek: "Ne kaybettin iz, (ne arıyorsunuz) ?" 
dediler. Dediler ki: "Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve 
yükü (zahire) var" (Münadi): "Ben de buna kefilim " dedi. Al/ah 'a anda/sun ki, -
sizin de bildiğiniz gibi- b iz bu yere fesad çıkarmak için gelmedik. Hırsız kimseler 
de değiliz" dediler. Eğer yalancılar iseniz (hırsızın) cezası nedir?" dediler. Bunun 
cezası yükünde (çalınmış mal) bulunan kimsenin kendisinin karşılık olarak (köle) 
alınmasıdır. Biz zalimleri böylece cezalandırırız" dediler. Bunun üzerine (Yusuf) 
kardeşi (Bünyamin) in yükünden önce onların yüklerini aratmaya başladı. Sonra 
kabı kardeşinin yükü arasından çıkardı. İşte Biz Yusuf'un lehine böyle bir takdir
de bulunduk. Yoksa o, hükümdarın dinine göre kardeşini alıkoyabilecek değildi. 
Bu, ancak Al/ah 'ın dilemesiyle oldu. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her 
ilim sahibi üstünde daha iyi bir bilen vardır " (Yusuf, 12170-76) . 

Ayette münadinin kullandığı "siz gerçekten hırsızlık yaptınız" ifadesinde hır
sızlar kelimesinin kullanılması iki anlama gelmektedir: 

Birincisi: Burada bir muaraza bulunmaktadır. Yusuf, kardeşlerinin, kendisini 
babasından h ile ile çalmalarını ve ihanetlerini kastetmektedir. Hain aynı zaman
da hırsız olarak adlandırılır. Burada simgesel bir anlatım vardır. Bu nedenle ilmi 
ve edebi eserlere ihanet etmeye de hırsızlık denir. 

İkincisi: Münadi bu sözü Yusuf un emriyle söylemedi .  Kadı Ebu Ya' la ve bir 
başka müfessir şöyle demektedi:-:442 Yusuf, arkadaşlarından birinden su kabını 
kardeşinin yüküne koymasını istedi. Daha sonra vekillerinden biri su kabını kay
bettiklerini ve kim tarafından alındığını bilmediklerini söyledi: 

"Ey kafile (durun), siz gerçekten hırsızlık yaptınız" 

Münadi ,  onların hırsız olduklarını zannederek böyle seslendi. Bu seslenişte 
Yusuf'un bir emri yoktu . Yusuf münadiye: "Bunlar hırsızlık yaptılar" demiş ve 
kardeşlerinin kendisini babasından çaldıklarını kastetmiş olabilir. Münadi ise su 
kabının çalındığını anlamıştır. Yusuf da doğru söylemiştir, münadi de doğru söy
lemiştir. 

442 Taberi, Tefsir, XIIl/16. 
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"Siz gerçekten hırsızlık yaptınız "  ifadesinde mef'ul (nesne) hazfedilmiştir. 
Böylece onların hırsızlıkları ile ilgili tariz sanatı yapılmıştır.443 Söylenen söz doğru
dur. "Hükümdarın su kabını kaybettik"  sözünde bu kaybolan nesne zikredilmiş
tir. Yusuf un münadisi bir cümlede tariz diğerinde tasrih yaparak her iki cümlede 
de doğru söylemiştir. Yusuf, "Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını 
a/ıkoymamızdan Allah 'a sığınırız" demiş, "hırsızlık yapan kimse" ifadesini kullan
mamıştır. Oysa ikinci ifade daha kısa ve özdür ancak doğru değildir. Zira kardeşi 
hırsız değildir. Aranan eşyanın onun yükleri arasında bulunduğu doğrudur. Do
layısıyla Yusuf'un sözü hem doğrudur hem de muaraza içermektedir. 

Yusuf'un burada kullandığı söz sanatını melekler de444 Davud'a (a.s) hitap 
ederken kullanmışlardı :  

"Onlar: "Korkma iki davacıyız. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda 
hak ile hüküm et, zulüm etme ve bizi doğru yola ilet" dediler. (Birileri dedi ki:) 
"Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu vardır. Benim ise bir ko
yunum var. O koyunu bana ver, dedi ve söz söylemede de beni yendi. " (Sad, 
38/22-23 ) .  

Bu ifadenin muaraza olduğunu söylemek kolay değildir. Ancak burada 
darb-ı mesel getirilmiştir. "Böyle bir olay gerçekleşirse hükmü ne olur?" anla
mında farazi bir soru sorulmuştur. 

Bunun bir benzeri, Allah ' ın imtihan etmek istediği üç kişiye bir meleğin söy
lediği sözde de vardır: 

"Ben yolda kalmış, kimsesiz bir fakirim. Önce Allah' ın sonra senin yardımın 
olmasa gideceğim yere varamam. Sana bu malı veren Allah aşkına yoluma de
vam edebilmek için senden bir binek istiyorum.  "445 

Bu sözde tariz değil darb-ı mesel vardır. Söz sarahaten söylenmiştir. Davud'a 
(a.s) meleklerin söylediği söz gibi imtihan amacıyla farazi olarak anlatılmıştır. 

Nasr b. Hacib şöyle demektedir: İbn Uyeyne'ye, yaptığı bir şeyden dolayı kar
deşinden özür dilerken sırf onu hoşnut etmek için sözü kıvıran kişinin günahkar 
olup olmayacağı soruldu. İbn Uyeyne: "İnsanların arasını düzeltmek için yalan 
söyleyen kişinin yalancı sayılmayacağını duymadın mı?" diye cevap verdi.446 

443 Tarizin anlamı ve hükmü için bk. Zôdu '/-meôd, V, 49; Es-Savôiku'l-mürsele, il ,  504-505; 
Miftôhu dôri 's-saôde, 366. 

444 Bu kişilerin melek olduğuna dair bk. İbn Cerir, Tefsir, XXIII, 141 . 
445 Buhari, Enbiya 5 1 .  Bu üç kişi Israiloğullarından biri kel, biri kör, biri alaca hastalığına yaka

lanmış kişilerdir. Müslim, Zühd, lsrailoğullartından üç kişi babı, V, 818. 
446 İbn Uyeyne Ümmü Külsüm binti Ukbe'den nakledilen bir hadise işaret etmiş gözükmekte

dir. Bu hadise göre Hz. Peygamber: "İnsanların arasını düzeltmek için yalan söyleyen kişinin 
yalancı değildir. Niyeti hayırdır, söylediği söz de hayırdır" buyurmuştur. Bk. Buhari, Sulh, 2; 
Müslim, Birr ve sıla, Yalanın haram olması ve bir kısmının mübah olması babı, V, 464. 
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Allah'ın rızası gözetildiği sürece, kardeşlerin arasını düzeltmek diğer insan
ların arasını düzeltmekten hayırlıdır. Ancak böyle bir işe kalkışırken insanlara 
eziyet etmekten kaçınmak, yaptıklarına pişman olmak, kendinden kaynaklanan 
kötülüğü savmak, yalan söyleyerek makam ve menfaat elde etme arzusu gütme
mek gereklidir. Karşı tarafın düşmanlık yapmasından veya bir zarar vermesinden 
korkulursa da yalan söylemeye ruhsat verilir. 

Huzeyfe şöyle demiştir: Daha büyük bir günah işleme korkusu ile dinin bir 
kısmını bir kısmına karşılık satın alırım. 

Süfyan, Davud'a (as) gelen meleklerin hasım olmadıkları halde "iki davacı
yız. Birim iz diğerine haksızlık etmiştir" demekle yalancı olmadıklarını söylemiştir. 

İbrahim (as) "Muhakkak ben hastayım"447 ve "Onların şu büyükleri bunu 
yapmıştır"448 derken Yusuf (as) "siz gerçekten h ırsızlık yaptınız "449 demiştir. Süf
yan bu tür tarizlerin mubah olduğunu belirtmiştir. 

Kimi fakihler Yusuf kıssasından hareketle , insanın karşı tarafın rızası olmasa 
da hakkını almak için elinden geleni yapmasını caiz bulmuşlardır. 

İbn Teymiye şöyle demektedir:450 Bu delil zayıftır. Yusuf, kardeşinin rızasını 
almadan onu yanında tutamazdı .  Bu kardeşi Yusuf'a haksızlık etmiş de değildi .  
Bu nedenle Yusuf un ona kısas yaptığı da söylenemez. Bunu yapanlar diğer 
kardeşlerdi. Evet, Yusuf kardeşini kendi yanında tutarak onlara eziyet etmiş sa
yılırdı .  Çünkü kardeşlerini sağ salim geri getirmeleri için babalarına söz vermiş
lerdi . Babalan "Etrafınız kuşatı/madıkça"(Yusuf, 12/66) ifadesi ile anlaşmaya bir 
istisna getirmişti. 

Ve onların etrafı kuşatıldı . Yusuf 'un amacı kardeşini hapsederek diğer kar
deşlerinden intikam almak değildi . O böyle bir davranışa kalkışmayacak kadar 
yüce karakterliydi .  Bu olayda kardeşlerinden daha ziyade babası eziyet çekmişti. 
Yusuf'un bu davranışı Allah' ın bir emriydi .  Böylece Yakup ve Yusuf un imtihanı 
bütünüyle tamamlanmış olacak Allah'ın onlar hakkındaki takdirinde var olan 
hikmet ortaya çıkacaktı. 

Yusuf kardeşlerine kısas yapmayı amaçlamış olduğunu farz edelim: Bu du
rumda bilinmelidir ki, bu hususta alimler arasında hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır. 

Kişiye ancak kendisine yapılanın misliyle kısas yapabilir. Alimler arasında ih
tilaflı olan şudur: Kişinin hırsızlık yapana veya ihanet edene karşı misliyle hırsızlık 
yapıp ihanet edebilir mi? Oysa Yusuf kıssası bu türden vakalar içermemektedir. 

44 7 Es-Saffat, 38/89 . 
448 El-Enbiya, 2 1/63 
449 Yusuf, 1 2170. 
450 El-Fetaua 'l-kübra, III, 2 1 2 . 
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Evet, Yusuf kardeşini onun isteği olmadan alıkoymuş olsaydı bu delilde bir 
şüphe olurdu. Ancak bu takdir için de böyle bir delalet bulunmamaktadır. Hiçbir 
suçu olmayan bir kişiyi bir başkasından intikam almak için hapsetmek bizim 
şeriatımızda ittifakla caiz değildir. 

Böyle bir şeyi Yusuf'un yaptığı takdir edilse de bu ancak hapsedilen kişiyi 
sınamak için Allah' ın bir emri olabilirdi .  İbrahim'e oğlunu kurban etme emri 
verilmesi gibi .  İzin verilen şey, İbrahim' e oğlunu kurban etmesi için vahy edildiği 
gibi, ancak bir vahiyle olabilirdi .  Bunun hikmeti ise imtihan edilmek ve böylece 
Allah'ın hükmü karşısında sabretmek, kaderine razı olmaktan dolayı derece elde 
etmektir. Bu durumda hapsedilen kardeşin durumu Yusuf'u kaybettiğinde baba
sı Yakub'un durumu gibi olacaktır. 

Kıssanın gelişi , içerdiği hükümler ve Yusuf'un halinden hareketle bu durum 
bilinmektedir. Bu nedenle Allah şöyle buyurmaktadır: 

"Yoksa o, hükümdarın dinine göre kardeşini alıkoyabilecek değildi. Bu, an
cak A/lah 'ın dilemesiyle oldu. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim 
sahibi üstünde daha iyi bir bilen vardır. " (Yusuf, 1 2176 ) .  

Allah başka ayetlerde kendisine hile nispet ettiği gibi bu hileyi de  kendisine 
nispet etmiştir: 

"Gerçekten onlar oldukça hile yapıyorlar. Ben de (onlara karşı) bir hile ya
parım. "  (et-Tank, 86/15-16) . 

"Onlar tuzak kurdular, Biz de -onlar fark etmeksizin- bir tuzak kurduk. " (en
Neml, 27 /50) 

"Onlar bu tuzağı kurarlarken Allah da bunun karşılığında kendilerine tuzak 
kuruyordu. Allah, tuzak kuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır. " (el-Enfal, 
8/30) 

Bu fiilin hile, tuzak ve istihza olarak adlandırılmasının istiare ve mecaz ka
bilinden olduğu da söylenmiştir. Tuzak (mekr) bir şeyi gizlice yapmaktır. Benzer 
anlamı taşıyan keyd ve muhadaa fiilleri ise iki türlüdür: 

Çirkin olan hile, hak etmeyene bir şey yapmaktır. 

İyi olan ise hak edene ceza vermek için bir şey yapmaktır. Bunlardan birin
cisi kınanır ikincisi övülür. 

Allah Teala bu filleri kendisine adalet ve hikmeti için hamd edilecek şekilde 
yapar. Zalim ve günahkar kişileri ummadıkları şekilde yakalar. Kullarına zulmet
mez. Şüphesiz cezalandırılan kişiye ceza kötü görünür. Bu ceza onun için kötü 
olsa da adil bir hüküm olduğu için iyidir. 

Yusuf'a  başka tuzaklar da kurulmuştu. 
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Kardeşleri onu babasından ayırmak için tuzak kurmuşlardı. Vezirin hanımı 
onun kendisini arzuladığını söyleyerek ona tuzak kurmuştu. Daha sonra hapse 
atılmıştı. Kadınlar ona tuzak kurmuşlar o da bu tuzak karşısında Allah'a sığınmış
tı . Allah bu tuzakları ondan uzaklaştırmıştı. 

Yakup (as) ona: "Oğulcağızım, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir 
tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır" (Yusuf, 12/5) de
mişti. 

Şahit, vezirin hanımına: "Şüphesiz ki bu sizin (kadınların) hilelerinizdendir. 
Doğrusu siz kadınların hilesi büyüktür" (Yusuf, 12/28) demişti. 

Allah Yusuf'a tuzak kuran kadınlar hakkında: "Bunun üzerine Rabbi onun 
duasını kabul etti. O kadınların tuzaklarını üzerinden savdı. " (Yusuf, 12/34) bu
yurmuştur. 

Yusuf, hükümdara gönderdiği elçiye: "Efendine dön de o ellerini kesen ka
dınlara ne oldu, diye sor. Şüphe yok ki benim Rabbim onların hilelerini çok iyi 
bilendir." (Yusuf, 12/50) demişti. 

Tüm bu tuzaklara karşı Allah en adil ve lütufkar tuzağı kurdu. Yusuf'u kar
deşine kavuşturdu. Bu kardeşi ,  Yusuf 'u babasının elinden alan diğer kardeşle
rin elinden aldı . Kadının kurduğu tuzağa karşılık onu hapisten kurtardı ve ona 
hükümdarlık verdi .  Dilediği gibi hükmetmesi için ona makam verdi. Onu ya
lanlayan ve arzulayan kadınların onun suçsuz ve iffetli olduğuna dair şahitlik 
yapmalarını sağladı . 

Vezirin hanımı daha önce yalan söylediğini itiraf etti ve Yusuf'u kendisinin 
arzuladığını , onun doğru söylediğini açıkladı. Bunlar kıskançlık ve düşmanlıktan 
kaynaklanan tuzaklar karşısında sabredenlerin ecridir.451 

Yusuf Siıresinde yer alan şer'i hileler ve siırenin genel tefsiri 

Allah, peygamberi Yusuf un bir takım hileler yapmasına izin vermiş, böylece 
kardeşlerini yaptıklarından dolayı cezalandırmış, Yusuf 'un rüyasını tasdik etmiş, 
hem onun hem babasının derecesini yükseltmiştir. 

Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında müstahsen kabul edilen bazı hileler var
dır: 

Bunlardan biri şudur: "Yusuf memurlarına: "Bedellerini yüklerinin içine ko
yuverin. Belki ailelerine dönünce bunun farkına varırlar da yine geri dönerler" 
demişti ." (Yusuf, 12/62) .  Böyle davranarak onların geri gelmelerini sağlamıştır. 
Bu davranışın manası ile ilgili şu değerlendirmeler yapılmıştır: 

Kardeşlerinin geri dönüş paraları olmamasından endişelenmiştir. 

451 f'/ômu'/-muvakkiin, III , 274-282. 
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Kendilerinden para almanın onlara zarar vermesinden korkmuştu. 
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Bedeli geri vermek suretiyle onlara ikramda bulundu. Böylece geri dönme
lerini kolaylaştırdı. 

Bedeli vermek için dönecek kadar emin olduklarını biliyordu. Burada baş
vurulan hile salih bir ameldir. Amaç kardeşlerinin geri dönmelerini sağlamaktır. 
Bu işte hem onlar hem de babaları için fayda vardı. Salih bir niyet gözetilmişti. 

Yusuf kardeşlerinin, kendisinin ve babalarının menfaati için, Allah' ın bu 
imtihan aracılığıyla onlar hakkında dilediği hayrın bir gereği olarak, kendisini 
tanıtmamıştı . Kendisini ilk gelişlerinde tanıtmış olsaydı onlarla ve babasıyla bir 
araya gelmesi mümkün olmayacaktı. Allah kulunu yüce gayelere eriştirmeyi mu
rad ettiği zaman bir takım imtihanlar, zorluklar ve belalardan oluşan sebepler 
yaratarak bu gayeye ulaştırmayı kolaylaştırır. Kulun bu mertebelere ulaşması bu 
zorluklardan sonra gerçekleşir. Bu durum Cennet ehlinin Cennet' e ölüm, berzah 
aleminin korkuları , yeniden dirilme, mahşerde toplanma, hesap verme, sırat ve 
diğer birçok korku ve zorluktan sonra ulaşmasına benzer. Aynı şekilde kafirler 
Hz. Peygamber' i Mekke'den çıkardıktan ve Allah düşmanları ona pek çok sıkıntı 
ve zorluk verdikten sonra Allah büyük bir fetihle452 peygamberinin Mekke'ye 
girmesini sağlamıştı. 

Allah'ın Nuh, İbrahim, Musa, Hud, Salih ve Şuayb (a.s) peygamberler hak
kındaki sünneti de böyleydi. Onları nefsin hoşlanmadığı, zorlandığı pek çok se
beple karşı karşıya bıraktıktan sonra övgü dolu mertebelere ulaştırdı: 

"Savaş, hoşunuza gitmediği halde üzerin ize farz olarak yazıldı. Bazen hoş
lanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Sevdiğiniz bir şey de hakkınızda kötü 
olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. " (el-Bakara, 2/216 ) .  

Nefsin hoşlanmadığı pek çok olay hakikatte çoğu kere sevgiliye ulaşmak için 
benzersiz bir bağ oluverir. Özetle, övgüye değer mertebeler hoşa gitmeyen zor
luklarda gizlidir. Değersiz ve kınanan hallere düşmek ise lezzet ve şehvetlerle dolu 
hadiselerde gizlidir. Bu genel kaide Allah'ın Cennet'i yaratıp zorluklarla kuşattığı 
ve Cehennemi yaratıp şehvetlerle kuşattığı günden beri böyledir. 

Yusuf'un başvurduğu hilelerden biri de su kabını kardeşinin yüküne koyma
sıdır. Bu hile kardeşinin h ırsızlık ithamına maruz kalmasını gerektirmekteydi .  

Yusuf'un bu  hileye kardeşinin izin ve  rızasıyla başvurduğunu söyleyenler 
olmuştur. Hakikatte de kardeşi buna izin vermiş, rıza göstermiştir. Bu duruma şu 
ayet delalet eder: 

452 Mekke'nin fethi kastedilmektedir. 
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"YQsuf'un h uzuruna girdiklerinde o, kardeşini yanına aldı. "Ben, senin kar
deşinim. Onların yapmış olduklarına artık üzülme!" dedi . "  (Yusuf, 12/69) .  

Bu ayet kardeşinin Yusuf'u tanıdığını gösterir. 

Yusuf'un kendisini tanıtmadığını ve "Ben, senin kardeşinim " sözüyle ben 
senin kardeşinin yerindeyim, anlamını kastettiğini söyleyenler olmuştur. 

Bu fikri ileri sürenler, Yusuf 'un kardeşinin yükleri arasına ondan habersiz 
olarak su kabını koyduğunu söylemiş olmaktadırlar. Oysa Kur' an bunun hilafına 
delalet etmektedir. Adalet de böyle bir fiili reddeder. Müfessirlerin çoğunluğu 
bunun hilafına kanaat bildirmişlerdir. 

Bir diğer latif tuzak şudur: Yusuf kardeşini yanında bırakmak isteyince diğer 
kardeşlerinin hakkaniyete uygun ve adil bulup onaylayacağı bir yönteme baş
vurmuştu . Eğer kendi hükümdarlığı ve saltanatının gücüyle kardeşini tutsaydı o 
zaman zalim ve gaddar kabul edilirdi .  Hükümdarın dinine göre kardeşini yanın
da tutmasını sağlayacak bir yol bulunmuyordu . 

O da kardeşini , diğer kardeşlerinin zulüm addetmediği bir yolla alıkoydu.  
Su kabını kardeşinden izin alarak yükleri arasına koydu ve diğer kardeşlerinin 
davranışlarından ötürü üzülmemesini söyledi. 

İbn Ebi Hatim Tefsir'inde şöyle demektedir: 

Bize Ali b. El-Hüseyn rivayet etti . (Ali'ye) Muhammed b. İsa rivayet etti . 
(Muhammed'e) Seleme, İbn İshak'ın şöyle dediğini nakletti: 

Yusuf kardeşleri köyden ayrılıp uzaklaşana kadar ses çıkarmadı ,  acele et
medi. Daha sonra emretti. Onlara yetişildi, bir münadi onlara hırsız olduklarını 
söyleyerek seslendi. Onlar da durakladılar. Elçi yanlarına gelip onlara: 

-Size yeterince ikramda bulunmadık mı? İstediğiniz kadar erzak verip size 
iyi davranmadık mı? Bir başkasına yapmadığımız iyi muameleyi size yaptık. Sizi 
evlerimize almadık mı?, diye sordu . Onlar da: 

-Evet, yaptınız, ne oldu ki? dediler. Elçi: 

-Hırsızlık yaptınız! dedi. 

Es-Süddi ,  onlar yola çıkınca elçinin arkalarından seslendiğini söylemiştir.453 

Ayetin gelişi de bunu gerektirmektedir. Onlar henüz Yusuf'un huzurunday-
ken bu olay olsaydı arkalarından seslenilmesi gerekmezdi. Uzakta olan kişiye 
seslenilir ve durması istenir. 

453 İbn Cerir' in Tefsirinde onlar yola çtkmadan elçinin arkalarından seslendiği belirtilmiştir. 
(Xlll, 17 . )  
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Surede lütuflarla dolu bir tuzak daha yer almaktadır: Yusuf, bu hileye baş
vururken kardeşinin izin ve rızasını aldığı anlaşılmasın diye onlar gittikten ve 
şehirden ayrıldıktan sonra sanki su kabını kullanmak istemiş ve bulamamış, etra
fındakilere sormuş, onlar da bulamamışlar ve giden kafilenin ardına düşmüşler 
gibi davranmıştır. Bu yol güzeldi ve hilenin anlaşılma ihtimali uzaktı. Onlar ne 
kadar uzaklaşırlarsa hilenin anlaşılma ihtimali de o kadar azalırdı. 

Surede anlatılan bir diğer faydalı hile ise onlara hepsinin duyacağı bir sesle 
seslenilmesi sadece bir kişiye söylenmemesidir. Böylece su kabının kaybolması 
olayı herkese durulmakta hiçbir gizlilik bırakılmamaktadır. Onların da su kabını 
aldıkları herkese duyurulmuş olmakta onlardan başka kimse itham altında bıra
kılmamaktadır. 

Bir diğer hile, münadinin çalınan şeyin ne olduğunu söylemeden onlara 
hırsız olarak seslenmesidir. Onlar da münadiye ne aradıklarını sormuş, münadi 
hükümdarın su kabını kaybettiklerini söylemiştir. Böylece onlar çalınan şeyin su 
kabı olduğunu kesin olarak öğrendiler. Başka bir şeyin aranmadığını anladılar. 
Su kabı ortaya çıkarsa başka bir şeyden dolayı itham edilmeyecekler, adil ve 
dürüst oldukları ortaya çıkacaktı. 

Bir diğer hile münadi ve arkadaşlarının Yusuf un kardeşlerine: "Eğer yalan
cılar iseniz (hırsızın) cezası nedir?" diye sormalarıdır. Yani eğer birisinin üzerinde 
sizden çaldığı bir su kabı bulunursa o kişinin cezası ne olurdu? Sizin dininize göre 
hırsızlığın cezası nedir? 

Onlar da "Bunun cezası yükünde (çalınm ış mal) bulunan kimsenin kendi
sinin karşılık olarak (köle) alınmasıdır. Biz zalimleri böylece cezalandırırız" de
diler. Böylece onları hükümdarın ve kavminin hükmüyle değil , kendi verdikleri 
hükümle cezalandırdılar. 

Bir diğer hile, yükleri aranınca su kabı yükü arasında bulunan kişiden önce 
diğer kardeşlerin yükünün aranmaya başlamasıdır. Bu davranış onları tatmin 
etmiş, olayda karşılıklı bir anlaşma olduğu töhmeti ortadan kalkmıştır. Eğer su 
kabı yükü arasında bulunan kişiden başlansaydı, "bir başkasında değil de onda 
olduğunu nereden biliyorlardı?" diyebilirlerdi .  

Burada karşılıklı anlaşma ve izin vardı . Öncelikle diğer kardeşlerin yükleri 
aranmış, bir şey bulunmayınca su kabı yükleri arasında olan kardeş aranmadan 
geri dönülmeye kalkışılmış, onlara: "Siz çalmamışsınız. Bunun çalmış olabilece
ğini de sanmıyoruz" denilmişti. Ancak onlar ısrarla: "Hayır, vallahi bunun yükü
nü de aramadıkça gitmenize izin vermeyiz. Böylece hem sizin içiniz rahat etmiş 
olur hem de bizim suçsuz olduğumuz kesinleşir" demişlerdi. Bu ısrar karşısında 
Yusuf'un adamları o kardeşin de yükünü aramış ve su kabını bulup çıkarmışlar
dı . Bu zekice bir hileydi .  
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Bu nedenle Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

"İşte Biz YCısuf'un lehine böyle bir takdirde bulunduk. Yoksa o, hükümdarın 
dinine göre kardeşini alıkoyabilecek değildi. Bu, ancak Allah 'ın dilemesiyle oldu. 
Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibi üstünde daha iyi bir bilen 
vardır . "  (Yusuf, 12/76) .  

Allah' a  ve Rasulüne itaate ulaştıran vacip veya müstehap hileyi bilmek, hak
ka yardım etmek ve batılı yok etmekten dolayı Allah, kulunun derecesini yük
seltir. 

Yusuf'un kardeşlerinin hırsızlar olarak adlandırılması ile ilgili iki yorum bu
lunmaktadır: 

Birincisi: Burada bir muaraza bulunmaktadır. Yusuf, kardeşlerinin, kendisini 
babasından hile ile çalmalarını ve ihanetlerini kastetmektedir. Hain aynı zaman
da hırsız olarak adlandırılır. Bu meşhur bir kullanımdır. 

İkincisi: Münadi bu sözü Yusuf'un emriyle söylemedi. Kadı Ebu Ya'la ve 
bir başka müfessir şöyle demektedir: Yusuf, arkadaşlarından birinden su kabını 
kardeşinin yüküne koymasını istedi. Daha sonra vekillerinden biri su kabını kay
bettiklerini ve kim tarafından alındığını bilmediklerini söyledi: 

"Ey kafile (durun), siz gerçekten hırsızlık yaptın ız" 

Münadi, onların hırsız olduklarını zannederek böyle seslendi. Bu sesleniş
te Yusuf'un bir emri yoktu. Yusuf münadiye: "Bunlar hırsızlık yaptılar" demiş 
ve kardeşlerinin kendisini babasından çaldıklarını kastetmiş olabilir. Münadi be 
su kabının çalındığını anlamıştır. "siz gerçekten hırsızlık yaptınız" derken doğru 
söylemiştir. Çünkü hükümdarın su kabından bahsetmemiştir. Kaybolan şeyden 
bahsedilince hükümdarın su kabını aradığını ifade etmiştir. Dolayısıyla doğruyu 
söylemiştir. 

Münadi "siz gerçekten hırsızlık yaptın ız "  cümlesinde mef'ulü hazfetmiş, "Hü
kümdarın su kabını kaybettik" sözünde bu kaybolan nesneyi zikretmiştir. Yusuf 
da onlar kardeşlerinin yerine içlerinden birinin alıkonmasını teklif ettikleri zaman 
"Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasın ı  alıkoymamızdan Allah 'a sı
ğınırız" demiş, "Hırsızlık yapan kimseden başkasını" dememişti. Eşya kardeşinin 
yanındaydı ve kardeşi hırsız değild i .  İşte bu en güzel tarizlerden biridir. 

Nasr b. Hacib şöyle demektedir: İbn Uyeyne'ye ,  yaptığı bir şeyden do
layı kardeşinden özür dilerken sırf onu hoşnut etmek için sözü kıvıran kişinin 
günahkar olup olmayacağı soruldu. İbn Uyeyne: "Hz. Peygamber' in, İnsanların 
arasını düzeltmek için yalan söyleyen kişinin yalancı sayılmayacağını buyurdu
ğunu duymadın mı? Allah'ın rızası gözetildiği sürece, kardeşlerin arasını düzelt
mek diğer insanların arasını düzeltmekten hayırlıdır" diye cevap verdi. 
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Ancak böyle bir işe kalkışırken insanlara eziyet etmekten kaçınmak, yaptıkla
rına pişman olmak, kendinden kaynaklanan kötülüğü savmak, yalan söyleyerek 
makam ve menfaat elde etme arzusu gütmemek gereklidir. Karşı tarafın düş
manlık yapmasından veya bir zarar vermesinden korkulursa da yalan söylemeye 
ruhsat verilir. 

Süfyan, Davud'a  (as)  gelen meleklerin hasım olmadıkları halde "İki dava
cıyız. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir"454 demekle yalancı olmadıklarını söyle
miştir. 

lbrahim (as) "Muhakkak ben hastayım"455 ve "Onların şu büyükleri bunu 
yapmıştır"456 derken Yusuf (as)  "Siz gerçekten hırsızlık yaptın ız"457 demiştir. Süf
yan bu tür tarizlerin ,  yalan olarak adlandırılsalar dahi yalan sayılmadığını ve 
mubah olduğunu belirtmiştir. 

Kimi fakihler Yusuf kıssasından hareketle ,  insanın karşı tarafın rızası olmasa 
da hakkını almak için elinden geleni yapmasını caiz bulmuşlardır. 

İbn Teymiye şöyle demektedir: Bu delil zayıftır. Yusuf, kardeşinin rızasını 
almadan onu yanında tutamazdı. Bu kardeşi Yusuf'a haksızlık etmiş de değildi. 
Bu nedenle Yusuf 'un ona kısas yaptığı da söylenemez. Bunu yapanlar diğer 
kardeşlerdi .  Evet, Yusuf kardeşini kendi yanında tutarak onlara eziyet etmiş sa
yılırdı .  Çünkü kardeşlerini sağ salim geri getirmeleri için babalarına söz vermiş
lerdi .  Babaları "Etrafınız kuşatılmadıkça"(Yusuf, 12/66) ifadesi ile anlaşmaya bir 
istisna getirmişti. 

Ve onların etrafı kuşatıld ı .  Yusuf'un amacı kardeşini hapsederek diğer kar
deşlerinden intikam almak değildi .  O böyle bir davranışa kalkışmayacak kadar 
yüce karakterliydi .  Bu olayda kardeşlerinden daha ziyade babası eziyet çekmişti .  
Yusuf'un bu  davranışı Allah' ın bir emriydi .  Böylece Yakup ve  Yusuf 'un imtihanı 
bütünüyle tamamlanmış olacak Allah' ın onlar hakkındaki takdirinde var olan 
hikmet ortaya çıkacaktı . 

Yusuf kardeşlerine kısas yapmayı amaçlamış olduğunu farz edelim: Bu du
rumda bilinmelidir ki, bu hususta alimler arasında hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır. 

Kişiye ancak kendisine yapılanın misliyle kısas yapılabilir. Alimler arasında ih
tilaflı olan şudur: Kişinin hırsızlık yapana veya ihanet edene karşı misliyle hırsızlık 
yapıp ihanet edebilir mi? Oysa Yusuf kıssası bu türden vakalar içermemektedir. 

Evet, Yusuf kardeşini onun isteği olmadan alıkoymuş olsaydı bu delilde bir 
şüphe olurdu. Ancak bu takdir için de böyle bir delalet bulunmamaktadır. Hiçbir 

454 Sad, 38/22. 
455 es-Saffat, 38/89. 
456 el-Enbiya, 21/63 
457 Yusuf, 12/70. 
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suçu olmayan bir kişiyi bir başkasından intikam almak için hapsetmek bizim 
şeriatımızda ittifakla caiz değildir. 

Böyle bir şeyi Yusuf'un yaptığı takdir edilse de bu ancak hapsedilen kişiyi 
sınamak için Allah' ın bir emri olabilirdi. İbrahim'e oğlunu kurban etme emri 
verilmesi gibi. İzin verilen şey, İbrahim'e  oğlunu kurban etmesi için vahy edildiği 
gibi, ancak bir vahiyle olabilirdi. Bunun hikmeti ise imtihan edilmek ve böylece 
Allah' ın hükmü karşısında sabretmek, kaderine razı olmaktan dolayı derece elde 
etmektir. Bu durumda hapsedilen kardeşin durumu Yusuf'u kaybettiğinde baba
sı Yakub'un durumu gibi olacaktır. 

Kıssanın gelişi , içerdiği hükümler ve Yusuf un halinden hareketle bu durum 
bilinmektedir. Bu nedenle Allah şöyle buyurmaktadır: 

"Yoksa o, hükümdarın dinine göre kardeşini alıkoyabilecek değildi. Bu, an
cak Allah 'ın dilemesiyle oldu. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim 
sahibi üstünde daha iyi bir bilen vardır. " (Yusuf, 12/76} .  

Allah başka ayetlerde kendisine hile nispet ettiği gibi b u  hileyi de kendisine 
nispet etmiştir: 

"Gerçekten onlar oldukça hile yapıyorlar. Ben de (onlara karşı) bir h ile ya
parım. " (et-Tarık, 86/15-16) . 

"Onlar (yahudiler) h ile yaptılar. Allah da hilekô.rlıklarına karşılık verdi ." (Al-i 
İmran, 3/54) . 

"Allah onların bu gülünç halleriyle alay eder. " (el-Bakara, 2/15) . 

"Doğrusu münafıklar Allah ' ı  aldatmak isterler. Hôlbuki O, hilelerini başlarına 
geçirir. " (en-Nisa, 4/142 ) .  

"Ben onlara m ühlet veririm. Muhakkak ki Benim tuzağını pek çetindir. " (el
A' raf, 7 /183) . 

Bu tuzaklar kul için çirkin ve kötü gözükseler de Allah' tan gelen ve iyiliğin 
en üst mertebesinde olan işlerdir. Çünkü kul zalimdir ve hak etmeyene tuzak 
kurmuştur. Oysa Allah adildir. Ehline ve hak edene tuzak kurar. Allah' ın tuzak 
kurmasının mecazi olduğu, bunun şekil bakımından veya yapılanların karşılığı ol
ması sebebiyle veya bu isim verildiği için tuzak olarak adlandırıldığı ileri sürülebi
lir. Ya da bunlar hakikat olduğu, tuzakların kötü ve övgüye değer olmak üzere iki 
çeşidi bulunduğu da söylenebilir. Her iki görüşe göre de tuzak kelimesi gerçek an
lamında kullanılmıştır. Biz bunun anlamını es-Savô.iku 'l-mürsele ale'l-Cehmiyye 
ve 'l-Muattıla adlı kitabımızda yeterli derecede geniş olarak ele aldık458. 

-------------------

458 Riyad'da Daru'l-asıme'de dört cilt halinde yeni bir baskısı yapılmıştır. Yazarın eserleri için 
Mukaddime'ye bak. 
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Fasal 

Yusuf'a (as) çok sayıda tuzak kurulmuştur: 
Birincisi: Kardeşleri onu babasından ayırmak için tuzak kurmuşlardı .  Babası 

Yakup (as)  ona: "Oğulcağızım, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak 
kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır" (Yusuf, 12/5 ) demişti. 

İkincisi: Onu bir köle gibi satarken ona tuzak kurmuşlardı .  
Üçüncüsü: Vezirin hanımı kapıları kapatıp onu yanına çağırırken ona tuzak 

kurmuştu. 
Dördüncüsü: Vezirin hanımı kocasına: "Zevcene kötülük yapmak isteyen in 

cezası zindana atılmaktan yahut can yakıcı bir azaptan başka ne olabilir?" derken 
Yusuf'a tuzak kurmuştu. 

Öncelikle kendisine çağırarak ona tuzak kurmuştu . Daha sonra yalan söy
leyerek ikinci kez Yusuf'a tuzak kurdu . Bu nedenle şahit Yusuf 'un suçsuzluğunu 
ortaya çıkarınca kocası kadına: "Şüphesiz ki bu sizin (kadınların) hilelerin izden
dir. Doğrusu siz kadınların hilesi büyüktür" dedi. (Yusuf, 12/28) .  

Beşincisi: Kadın diğer kadınları toplayıp Yusuf'u önlerine çıkararak aşkından 
dolayı kendisini mazur göstermeye çalışırken Yusuf'a tuzak kurmuştu . 

Altıncısı: Kadınlar da ona tuzak kurmuş ancak Allah onu bu tuzaktan kur
tarmıştı . 

"Eğer sen bunların tuzakların ı  benden savmazsan onlara meyleder, cahiller
den olurum. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti. O kadınların tuzakla
rını  üzerinden savdı. Çünkü O hakkıyla işitendir, bilendir. " (Yusuf, 12/33-34) .  

Bu nedenle Yusuf, zindandan hükümdara gönderdiği elçiye: ''Efendine dön 
de o ellerini kesen kadınlara ne oldu, diye sor. Şüphe yok ki benim Rabbim on
ların hilelerini çok iyi bilendir. " (Yusuf, 1 2/50) demişti. 

Kadınların Yusuf 'a kurdukları ve vezirin hanımının da kulağına giden tuzak 
da nedir?. Allah kitabında bu tuzaktan bahsetmiş midir? Diye sorulabilir. 

Evet, Allah bu tuzağa şu ayetle işaret etmiştir: 
"Şehirde bir kısım kadınlar: ''Azizin karısı delikanlısından murad almak isti

yormuş. Sevgisi yüreğinin zarını delip girmiş. Biz onu gerçekten apaçık bir şaş
kınlık içinde görüyoruz" dediler." (Yusuf, 12/30) . 

Burada çeşitli tuzaklardan bahsedilmiştir. 

Birincisi: Şehirdeki kadınların ''Azizin karısı delikanlısından murad almak 
istiyormuş" demelerid ir. Kadınlar vezirin hanımından adıyla değil evli olduğu 
halde yaptığı çirkin işe gönderme yaparak bahsetmişlerdi .  Evli olan birinin bu 
tip bir kötülük işlemesi evli olmayanın işlemesine kıyasla çok daha çirkin bir 
davranıştır. 
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İkincisi: Kocası Mısır' ın veziri, lideri ve ileri gelenlerindendi .  Bu konumdaki 
bir kadının böyle bir kötülük işlemesi elbette çok çirkindi. 

Üçüncüsü: Kadının arzuladığı kişi hür bir insan değil bir köleydi .  Bu da ola
yın çirkinliğini arttırıyordu. 

Dördüncüsü. Kölesi onun evinde, onun koruması altındaydı .  Uzaktaki bir 
yabancı değil ev halkından biri konumundaydı . 

Beşincisi: Arzu eden kişi kadının kendisiydi .  

Altıncısı: Olabildiğince büyük bir aşk yaşıyordu. Onu ayağını kaydıran da 
bu aşk olmuştu . 

Yedincisi: Yusuf kadından daha iffetli , vefakar ve iyiydi. Kadın isteyen ve 
arzulayan o ise iffeti , keremi ve hayasından dolayı kaçınan kişiydi .  Bu hali onun 
daha çok arzulanmasına sebep oluyordu.  

Sekizincisi: Kadınlar, vezirin hanımının Yusuf'u arzulamasını ilgili şimdiki ve 
gelecek zaman kipi kullanarak anlatmış ve olayın hala devam ettiğini ve gelecek
te de devam edeceğini ifade etmeye çalışmışlardır. Geçmiş zaman kipi kullana
rak "kölesini arzulamış" dememişlerdir. Bir adam hakkında "misafirini ağırlamış" 
demekle "misafirini ağırlar, yedirir" demek arasında fark vardır. İkinci cümle bu 
davranışların, o kişinin alışkanlığı ve karakteri olduğunu gösterir. 

Dokuzuncusu: Kadınların "Biz onu gerçekten apaçık bir şaşkın lık içinde gö
rüyoruz" demeleri onların bu davranışı çok çirkin gördüklerini gösterir. Oysa 
onlar da aşk konusunda birbirlerine müsamahakar davranıyorlar ve aşkı çirkin 
görmüyorlardı. Erkekler de aynı şekilde bu konuda birbirlerine müsamaha gös
terirler. Buna rağmen onların bu olayı çirkin bulmaları olayın en çirkin iş oldu
ğuna delalet eder. Bu konuda anlayışlı olmalarının ve kadına yardım etmelerinin 
imkansız olduğunu ve hoş karşılanamayacağını gösterir. 

Onuncusu: Onlar bu sözleriyle ölçüsüz bir aşk ve arzuyu kınamışlardır. Kadın 
sevgisini ve isteğini kontrol edememiştir. "Sevgisi yüreğinin zarını delip girmiş" 
düzeyde aşık olmuştur. Sınır tanımaz isteğini ise "delikan lısından murad almak 
istiyormuş" ifadesiyle anlatmışlardır. Murad almak istemek devamlı, ard arda 
istemek anlamındadır. Bu sözlerle kadının aşkının büyüklüğünü ve günah işleme 
hırsını anlatmışlardır. Onların bu sözleri vezirin hanımının kulağına gidince o da 
onlara bir tuzak hazırladı .  Onlara rahatça oturup yaslanacakları yerler hazırladı 
ve haber gönderdi .  Onları topladı, önce Yusuf'u onlardan sakladı . 

Kadının, Yusuf'u süsleyip ona temin edebileceği en güzel giysileri giydirdiği 
ve kadınların yanına aniden çıkardığı söylenmiştir. Allah' ın yarattığı en güzel ve 
hoş insan birden bire karşılarına çıkınca bu göz alıcı güzellik karşısında dehşete 
kapıldılar. O sırada yiyecekleri kesmek için ellerinde bıçak bulunuyordu. Dehşete 
kapılınca farkına bile varmadan ellerini kestiler. 
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Kadınların ellerini kanattıkları söylenmiştir. Oysa ayetin zahiri bunun aksini 
göstermektedir. Kadınlar gördükleri karşısında düştükleri dehşetten dolayı elleri
ni kesip yaralamış ve boydan boya yarmışlardır. Böylece vezirin hanımı onların 
sözlü tuzaklarına fiili bir tuzakla karşılık vermiş oldu. Bu tuzak kadınların kurduğu 
en büyük tuzaktı . 

Amaç: Yusuf ile kardeşini bir araya getirmek, kardeşlerinin isteği dışında 
onu ellerinden almaktı . Onlar da babalarının isteği dışında Yusuf'u onun elinden 
almışlardı. 

Onlar Yusuf'un karşısına zelil ve boynu bükük bir halde çıkmışlardı :  

"Ey Aziz, bizi de ailemizi de darlık sardı, pek değerli olmayan bir bedel ile 
geldik. Bize yine tam ölçek(le) ver ve ayrıca bize tasadduk da et. Çünkü Allah 
sadaka verenleri mükafat/andırır. " (Yusuf, 12/88) .  

Bu zillet ve boyun eğme hali onların Yusuf'u kuyuya atıp köle olarak sa
tılmasına ve zelil olup başkalarına boyun eğmesine sebep olmalarına karşılık 
onlara gösterilmişti. 

Yusuf onların, babasının ve teyzesinin kendisine secde etmesini gerektiren 
tüm şartlara sahipti. Kardeşleri Yusuf'a günün birinde secde etmek zorunda kal
mak korkusuyla tuzak kurmuşlardı. Onun kendilerinden fazla yükselmesi ve ona 
secde etmek zorunda kalacakları endişesiyle onu kuyuya atmışlardı .  Oysa Allah 
da onlara tuzak kurdu ve korktukları başlarına geldi .  Yusuf'un rüyası gerçekleşti. 

Bu durum Firavun'un İsrailoğullarına tuzak kurması hadisesine benzemek
tedir: 

"Şüphe yok ki Firavun arzda (Mısır'da) üstünlük sağlamaya kalkıştı ve ora 
ahalisini bölük bölük ayrrıp, onlardan bir kesimi zayıf düşürmek istiyor, (bu yüz
den) oğullarını boğaz/atıp kadrnlarını hayatta alıkoyuyordu. Gerçekten o boz
gunculardan idi. " (el-Kasas, 28/4) .  

Firavun İsrailoğulları arasından kendi mülk ve saltanatına son verecek biri
nin ortaya çıkmasından korkuyordu. Allah da ona tuzak kurdu ve kendi evinde, 
kendi odasında büyüttüğü bir çocuğu karşısına çıkardı .  Böylece Firavun' un kork
tuğu başına gelmiş oldu. 

Takdir edilmiş işlerden korkup kaçarsan 
Onlarla yüzleşirsin. 

Fasıl 

Allah'ın kurduğu tuzaklar iki türlüdür: 
Birincisi: Allah tuzak kurduğu kişinin imkan dahilinde olmayan bir fili ger

çekleştirir. Bu tamamen kaderdir, şeriata ait değildir. Allah' ın kafirlerden çeşitli 
azaplarla intikam alması böyledir. 



410 ·:· Beda i 'ut-tefslr 

Yusuf kıssası da aynı şekildedir. Yusuf un en fazla güç yetirebildiği şey su 
kabını kardeşinin yükü arasına koymak ve bir münadiyi "Ey kafile (durun), siz 
gerçekten hırsızlık yaptınız" diye seslenmesi için göndermekti. Onlar bu iddiayı 
reddedince onlara: Eğer yalancılar iseniz (h ırsızın) cezası nedir? " diye sordu. 
Onlar da "Bunun cezası yükünde (çalınmış mal) bulunan kimsenin kendisinin 
karşılık olarak (köle) alınmasıdır" dediler. Yani hırsızın malını çaldığı kişinin kö
lesi olmasıdır. Kölelik mutlak ya da belirli bir süreliğine olabilirdi .  Yakup'un (as) 
şeraiti böyleydi .  Bu kuralın İslam' ın ilk yıllarında da geçerli olduğu söylenmiştir: 
Borçlu kişi borcunu ödemede güçlük çekerse alacaklı onu köle edinebilirdi .  Hz . 
Peygamber' in Sürrak isimli sahabiyi satması hadisi böyle yorumlanmıştır.459 

Bir diğer görüşe göre, bu şahsın satılması kendisini çalıştıranlara kiralan
ması anlamına gelir, o da ücreti karşılığında borcunu ödemiştir. Bu durumda 
bu hüküm mensuh değildir. Ahmed b .  Hanbel 'den konu ile ilgili nakledilen iki 
rivayetten biri şöyledir: "İflas eden kimsenin borçla�ı varsa aynı zamanda bir za
naat sahibiyse, ücret karşılığı çalışması veya hakim tarafından zorla çalıştırılması 
gerekir. Kazandığı ücretle borcunu öder. 

Allah Yusuf'un kardeşlerine şöyle demelerini ilham etti: Bunun cezası yü
künde (çalın mış mal) bulunan kimsenin kendisinin karşılık olarak (köle) alın
masıdır. " Allah Yusuf lehine takdirde bulundu. Bu takdiri Yusuf' un kardeşlerine 
söyletti. Yusuf'un, kardeşlerine bunu bizzat söyletmeye gücü yetemezdi. Onlar 
"Çaldığı ispat edilene kadar bir cezası yoktur. Su kabının yükü arasında bulun
ması onun hırsız olduğu anlamına gelmez . "  diyebilir ve kurtulabilirlerdi .  

Yusuf (a .s) adildi, delil olmadan ceza vermezdi .  Onlar "Siz hırsızlara nasıl 
ceza veriyorsanız onun cezası da öyledir" diyebilirlerdi .  O gün Mısır' da hırsızlar 
dövülür ve çaldıklarının iki katı bedel öderlerdi. Onlar Yusuf 'a bunu söyleselerdi 
Yusuf bir başkasına uygulayamadığı bir cezayı onlara uygulayamazdı. Bu ne-

459 Sürrak'ın asıl ismi Habbab'tı, peygamber onun bu ismini değiştirmişti. Sürrak Medine'ye 
gelmiş ve şöyle anlatmıştır: Sahiplerimin mallarını telef etmiştim onlar da beni Hz. 
Peygamber'e getirdiler. Peygamber bana "Sen Sürrak'sın/hırsızsın" dedi. Beni dört hayvan 
karşılığında sattı. Beni satın alan alacaklılara ne yapacaklarını sordu. Onlar da beni azad 
edeceklerini söylediler. Beni azad ettiler. Ancak adım o günden beri Sürrak olarak kaldı. Bu 
hadisi Hakim rivayet etmiş ve Buhari'nin şartlarına göre sahih olduğunu söylemiştir. Zehebi 
de ona muvafakat etmiştir. (il ,  54) . Taberani de bu olayı uzunca bir kıssa içinde anlatmıştır. 
Heysemi hadisin senedinde İbn Main ve İbn Hibban'a göre sika ancak diğerlerine göre zayıf 
bir ravi olan Müslim b. Halid ez-Zenci'nin bulunduğunu söylemiştir (iV, 1 42 ) .  Ayrıca bk. el
İsabe, !\!, 130 ve XI, 239-245. 

Burada kendisinden bahsedilen Sürrak' ın Kütüb-i Sitte'de İbn Mace'de nakledilen bir 
rivayeti vardır. (bk. 237 1  sayılı hadis) . Bu rivayet şöyledir: "Hz. Peygamber bir şahit ve bir 
yemin ile hüküm verdi .  El-BCısiri hadisin senedinde bulunan tabiinin tanınmamasından 
dolayı hadisn isnadının zayıf olduğunu söylemiştir. Misbahu 'z-zücace, il, 231 .  

Taberani ,  el-Kebir, Vl l . 166 .  el-Elbani bu hadisi Müslim'de İbn Abbas'tan nakledilen bir 
şahit nedeniyle sahih olduğunu belirtmiştir. (el-İrva, Vll l ,  296-805) .  f\yrıca bk. İbn Kudame, 
el-Muğni, XIV. 1 3 1 .  
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denle Allah Teala: "lşte B iz YCısuf'un lehine böyle bir takdirde bulunduk. Yoksa 
o, hükümdarın dinine göre kardeşini alıkoyabilecek değildi. Bu, ancak Allah 'ın 
dilemesiyle oldu" buyurmuştur. Burada munkatı bir istisna vardır. Anlamı da 
şöyledir: Allah dilerse onu bir başka yolla alıkoyabilirdi. İstisnanın muttasıl kabul 
edilmesi de mümkündür. Bu durumda ise mana şöyle olacaktır: Ancak Allah 
bir başka sebep hazırlarsa o zaman hükümdarın dinine göre hırsızlık dışında bir 
nedenle kardeşini alıkoyabilir. 

Bu kıssada delil ve ikrar bulunmasa da zahire göre suç unsuru varsa had uy
gulanabileceğine dikkat çekilmiştir. Çalıntının h ırsızın yanında bulunması olduk
ça sağlam bir delildir. Herhangi bir zan karışmamış bir delildir. Bizim şeriatımız 
buna bazı yerlerde itibar etmiştir: 

Bunlardan biri kasamedir. Sahih ve sarih nassların delalet ettiği sahih görüşe 
göre kasam ede suç unsurundan hareket edilir. 460 

Sahabe koku ve kusmuktan hareketle içki haddi uygulamışlardır. 
Hz . Ömer hamilelikten hareket ederek zina haddi uygulamış, hamileliği iti

raf ve şahitlik yerine kabul etmiştir. Dolayısıyla çalıntının hırsızın yanında bulun
ması olayı, bu sayılan olaylardan daha açık bir delalet olmasa da daha geride 
değildir. 

Onlar Yusuf' un kardeşinin eşyalarını arayınca su kabını buldular. Bu durum 
delil ve itiraf kabul edildi .  Bu nedenle cezalandırılmayı zulme uğramak sayamaz
lardı. Bu zulüm olsaydı o zaman: "Nasıl oluyor da delil ve ikrar olmadan kar
deşimizi alıkoyabiliyor?" derlerdi .  Yusuf (as) kıssasında hileye başvurmayı caiz 
görenler için bir delil olması bir kenara bir şüphe dahi yoktur.461 

Yusuf 'un kardeşleri, hükümdarın su kabı kardeşlerinin eşyası arasında bulu
nunca şöyle demişlerdi: 

"Eğer o çalmış bulunuyorsa onun daha evvel b ir kardeşi de çalmıştı" dedi
ler. " (Yusuf, 12/77) 

Burada asıl ve fer arasında hiçbir delil ve illet zikretmemişlerdir. Hiçbir delil 
olmadan kardeşleri birbirine benzetmişlerdi. Sadece Yusuf ile kardeşi arasındaki 
genel benzerlikten hareket etmişler, "Bu iki kardeş pek çok yönden birbirlerine 
benziyorlar. O çaldıysa bu da çalabilir" demişlerc .. Burada boş bir teşbih var
dır. Eşitlik olması için gereken illet ile değil mücerret suretten hareketle kıyas 
yapmışlardır. Bu fasit bir kıyastır. Kardeşlerin yakınlıktan dolayı benzer olmaları, 
gerçekleşmiş olsa dahi hırsızlık yapmada da benzer olmalarını gerektirecek bir 
illet değildir. Bu konuda bir benzerliğin hiçbir delili yoktur. Benzetme yönünün 
illet ve delili yoktur.462 

460 İbn Kudame, e/-Muğni, Xll, 188 (Kasame bölümü) .  
461 İğase, 1 1 ,  108-1 19. 
462 I'/amu '/-muvakkiin ,  l ,  1 98. 
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80. Artık ondan (Yusuf'tan) ümidlerini kesince, fısıldaşarak bir kena
ra çekildiler. Büyükleri dedi ki: "Babanızın sizden (Bünyamini korumak 
için) Allah adına teminat almış olduğunu, daha evvel de Yusuf hakkında 
işlediğiniz kusuru bilmez misin iz?  Artık ya babam izin verinceye yahut 
benim için Allah hükmedinceye kadar, katiyyen bu yerden ayrılmam. O, 
hükmedici/erin en hayırlısıdır. 

81 . "Siz babanıza dönün ve deyin ki: Ey babamız, gerçek şu ki, oğ
lun {Bünyamin) hırsızlık etti {ithamiyle tutuklandı). Biz ancak bildiğimi
ze göre şôhidlik ediyoruz. Gaybın bekçileri de değiliz. 

82. "İçinde bulunduğumuz (ve döndüğümüz) şehre de, beraber gel
diğimiz kafileye de sor. Biz, gerçekten doğru söyleyen/eriz. " 
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83. (Babaları): "Hayır, nefis/eriniz sizi aldatıp (böyle) bir işe sürük
lemiş. Artık (bana düşen) güzel bir sabırdır. Allah 'ın, hep birlikte onları 
bana kavuşturacağın ı  ümid ederim. Her şeyi bilen, yegane hüküm sahi
bi olan şüphesiz ki O'dur" dedi. 

84. Onlardan yüz çevirip "Ya esafa ala Yusuf" dedi ve kederinden 
gözlerine ak düştü. Artık o hüznünü açıklamayıp içinde saklıyordu. 

85. (Oğulları) dediler ki: "HCıla Yusuf'u anıp duruyorsun. Allah 'a 
anda/sun ki son unda ya kederinden hastalanıp eriyeceksin yahut ölüp 
gidenlerden olacaksın. " 

86. "Ben keder ve üzüntümü ancak Allah 'a açarım. Ben Allah nez
dinden sizin bilmeyeceğiniz şeyleri biliyorum " dedi. 

87. "Oğullarım gidin, Yusuf'u ve kardeşini arayın, araştırın; Allah 'ın 
rahmetinden de ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası 
Allah 'ın rahmetinden ümit kesmez. " 

88. Bunun üzerine (tekrar Yusuf'un) huzuruna girdiklerinde dediler 
ki: "Ey Aziz, bizi de ailemizi de darlık sardı, pek değerli olmayan bir 
bedel ile geldik. Bize yine tam ölçek(le) ver ve ayrıca bize tasadduk da 
et. Çünkü Allah sadaka verenleri mükafat/andırır. " 

89. Dedi ki: "Siz cahiller iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı 
biliyor musunuz?"  

90. ''Aa, sen, evet sen Yusuf'sun, öyle mi?" dediler. O da: "Ben 
Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lutfetti. Çünkü kim korkar ve 
sabrederse, herhalde Allah iyilik edenlerin mükafatlarını zayi etmez" 
dedi. 

91 . ''Allah 'a yemin ederiz ki, Allah seni gerçekten bizden üstün kıl
mıştır. Doğrusu biz hata işlemiştik "  dediler. 

92. Dedi ki: "Bugün başınıza birşey kakılmayacaktır. Allah size mağ
firet buyursun. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. 

Tefsiri : 

"Dedi ki: "Bugün başınıza bir şey kakılmayacaktır. Allah size mağfiret buyur
sun. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir" (Yusuf, 12/92) ayetinin anlamı 
Yusuf'un Allah'tan onları affetmesini istemesidir.463 

---- --- - ---------

463 e/-FevCıid, 34. 
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93. "Şu gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne sürün! Hemen 
görmeye başlayacaktır. Bütün ailenizi de alıp bana getirin. " 

94. Kafile (Mısır'dan) ayrılınca babaları (etrafındakilere) dedi ki: "Bana 
bunak demeyecekseniz, inanın ki Yusuf' un kokusunu alıyorum. " 

95. ''Allah 'a yemin ederiz ki sen hala eski yanlışlığmdasın" dediler. 

96. Müjdeci gelince gömleğini yüzüne sürmesiyle birlikte derhal gör
meye başladı ve dedi ki: "Ben size sizin bilmeyeceğiniz şeyleri Allah'tan 
m uhakkak biliyorum, dememiş m iydim ?" 

97. "Ey babamız, günahlarımızın bağışlanmasını dile. B iz, gerçekten 
günah işleyenler olduk" dediler. 

98. "Sizin için ileride Rabbimden mağfiret dileyeceğim. O, gerçekten 
mağfiret buyurandır, Rahimdir" dedi. 

99. Sonra onlar Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, O babasını ve 
annesini bağrına bastı, kucakladı ve: ''Allah 'ın iradesi ile hepiniz emin 
olarak Mısır'a girin" dedi. 

Tefsiri : 
Yusuf'un babasına ve kardeşlerine "Allah 'ın iradesi ile hepiniz emin olarak 

Mısır'a girin" (Yusuf, 12/99) demesi ile istidlal edenlere gelince,464 bu sözlerde 
böyle bir hüccet yoktur. Çünkü buradaki istisnanın, istenen şeyin devamlılığı ile 
ilgili olduğu açıktır. Eğer sadece belirtilen giriş ile ilgili ise, Yusuf' un bu sözü onlar 
Mısır' a girdiği esnada mı sonra mı söylediği hususunda bir delil var mıdır? Muh
temelen Yusuf onlarla karşılaşınca bu sözü yani "Allah ' ın iradesi ile hepiniz emin 
olarak Mısır'a girin" sözünü söylemişti . Onlar Yusuf'un huzuruna, hükümdarlık 
yaptığı yere girdikten sonra onlara böyle söylemiş ise o takdirde mana şöyle 
olacaktır: Buraya yerleşmek ve burayı vatan edinmek üzere Allah' ın iradesi ile 
emin olarak buraya girin .465 

464 Yani, istisna ile amel etmeye karşı çıkanlara. 
465 İ'lamu'l-muvakkiin, iV, 1 96 
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1 00. Babasını ve annesini tahtın üzerine çıkartıp oturttu. Hepsi onun 
için secde ettiler. O zaman (Yusuf) dedi ki: "Babacığım, işte bu önceleri 
gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Rabbim onu doğru çıkardı. Bana 
da iyilikte bulundu. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan kardeşle
rimle aramı bozmuşken sizi çölden getirdi. Şüphesiz Rahbim dilediği 
şeyi /ut/edicidir. O, hakkıyla bilen, tam hikmet sahibi olandır. " (Derken 
Yusuf şöyle dua etmişti): 

1 01 .  "Ey Rabbim, Sen bana mülk verdin ve bana sözlerin (kitab ve 
rüyaların) te'vilinden (bazı bilgiler) öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan 
Sen, dünyada da ôhirette de benim velimsin. Benim canımı Müslüman 
olarak al ve beni salihlere kat. " 

Tefsiri : 

Allah Teala peygamberi Yusuf'un şöyle dediğini bildirmiştir: 

"Sen, dünyada da ôhirette de benim velimsin. Benim canımı Müslüman 
olarak al ve beni salihlere kat" (Yusuf, 12/101 ) .  

Bu duada tevhidi kabul etmek, Allah'a teslim olmak, O'na muhtaç olduğu
nu açıklamak ve O'ndan başkasının dostluğunu reddetmek, İslam üzere ölmenin 
kulun en büyük gayesi olduğu ancak bunun kulun elinde olmayıp Allah'ın takdiri 
ile olacağı , ölümden sonra bir başka hayat olduğu, o hayattaki mutlu insanlarla 
bir arada olma isteği gibi pek çok şey birlikte zikredilmiştir. 466 

466 el-Fevô.id, 196. 
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1 02. (Ey Muhammed!) İşte bu, sana vahyettiğim iz gayb haberlerin

dendir. Yoksa onlar (Yusuf'un kardeşleri) h ile yaparak işlerini kararlaş
tırdıkları zaman sen yanlarında değildin. 

1 03. Sen ne kadar hırs göstersen de insanların çoğu iman etmezler. 

1 04. Halbuki sen, buna karşı onlardan h içbir ücret de istemiyorsun. 
o alemlere ancak bir öğüttür. 

1 05. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, onlar bunlardan (ibret 
almaksızın) yüz çevirerek üzer/erinde (düşünmede) n geçer, giderler. 

1 06. Onların çoğu şirk koşmaksızın (bir türlü) Allah 'a iman etmezler. 

1 07. Onlar Allah 'ın azabından bir kaplayıcının kendilerine gelip çat
masından veya onlar farkında olmadan kıyametin ansızın başlarına ko
puvermesinden kendilerini emin mi gördüler? 

1 08. De ki: "İşte bu, benim yolumdur. Ben (insanları) Allah 'a bir 
basiret üzere davet ediyorum; ben de bana uyanlar da. Allah' ı  tenzih 
ederim. Ben müşriklerden değilim. " 

Tefsiri : 
El-Ferra ve bir grup müfessir şöyle demiştir: "Bana uyanlar" ifadesi "Davet 

ediyorum" cümlesindeki zamire matuftur. Cümlenin anlamı şöyle olmaktadır: 
Bana uyanlar da benim gibi Allah'a davet ederler. Bu, el-Kelbi'nin görüşüdür. 
El-Kelbi şöyle demektedir: Peygambere tabi olan herkes, onun davet ettiği şeye 
davet etmekle, Kur'an ve öğütlerden söz etmekle yükümlüdür. 

İbnü' l-Enbari şöyle demektedir: Ayetteki ifadenin "Ben (insanları) Allah 'a 
davet ediyorum " sözü ile sona erdiğini ve "Ben ve bana uyanlar basiret üzere
yiz" ifadesi ile devam ettiğini söylemek caizdir. Böylece ayet iki cümleden mey
dana gelmiş kabul edilmektedir. İlk cümlede peygamber Allah'a davet ettiğini 
belirtmekte, ikinci cümlede ise o ve ona tabi olanların basiret üzere oldukları 
belirtilmektedir. 467 

467 Matbu nüshada bu şekilde kayıtlıdır. 
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Her iki tefsir de birbirine yakındır. Bir kişi peygamberin çağırdıklarına davet 

etmedikçe hakkıyla ona tabi olmuş sayılmaz. 

El-Ferra'nın tefsiri daha iyi, daha beliğ ve fasihtir. 

Allah'a davet etmek kulun söyleyeceği sözlerin en şereflisi, en yücesi ve en 
faziletlisidir. Bu şeref ve üstünlük ancak davet edilen şeyi bilmekle elde edilir. 
Davetin mükemmel olabilmesi için ulaşılabilecek en üst düzeyde ilim elde etmek 
kaçınılmazdır. İlim sahibinin aynı zamanda davetçi makamında olması büyük bir 
şereftir. Allah bu lütfu dilediği kimseye verir. 468 

Ayetin anlamı ister "Ben ve bana tabi olanlar basiret üzereyiz ve ben Allah 'a  
davet ediyorum" olsun ister "Ben basiret üzere Allah'a davet ediyorum" olsun 
fark etmez. Hz. Peygamber'in tabileri, peygamberlerin halifeleri ve varislerinin 
hepsi ilim sahibiydiler. Peygamberin getirdiği ilim, amel, hidayet, irşad, sabır 
ve cihad mükellefiyetlerini yerine getiriyorlardı. Onlar peygamberlere tabi olan
ların en faziletlileri ve liderleriydiler. Onların en büyük imamı ise Ebu Bekir es
Sıddik'tır (ra ) .469 

"Bana tabi olanlar" ifadesinin "davet ediyorum" cümlesine atfedildiği de 
söylenmiştir. Bu durumda anlam "ben basiret üzere Allah'a  davet ediyorum. 
Bana tabi olanlar da aynı şekilde basiret üzere davet ediyorlar" olacaktır. 

Her iki tefsire göre, ayet şuna delalet eder: Peygambere tabi olanlar Allah' a  
davet eden basiret sahipleridir. Böyle olmayanlar, her ne  kadar tabi ve  mensup 
olduklarını iddia etseler de hakkıyla ona tabi olmuş sayılmazlar.470 

Her iki yorum birbirine bağlıdır. Allah, peygamberine, görevinin Allah'a 
davet etmek olduğunu bildirmiştir. Kim Allah'a  davet ederse o peygamberin yo
lundadır ve basiret üzeredir, ona tabidir. Kim bir başkasına davet ederse o pey
gamberin yolunda değildir, basiret üzere değildir, peygambere tabi değildir.471 

"Bana tabi olanlar" ifadesi "Allah'a davet ediyorum" cümlesindeki zamire 
matuf ise peygambere tabi olanlar Allah'a davet edenlerdir. 

Munfasıl bir zamire matuf ise peygambere tabi olanlar peygamberin getir
dikleri hususunda basiret sahipleridir, ona düşman olanlardan değildir. 

Gerçekte, atıf her iki anlamı da içermektedir: Ona tabi olanlar Allah'a davet 
eden basiret sahipleridir.472 

468 Miftôhu dôri's-saôde, 167-168 .  
469 Miftahu dôri 's-saôde, 85. 
470 Medaricu 's-salikin, il, 482. 
471 Celau'l-efham, 249. 
472 es-Savôiku '/-mürsele, !, 155. 
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1 09. Senden önce (peygamber olarak) gönderdiklerimiz de kendile

rine vahyettiğimiz şehirli erkeklerden başkaları değildi. (Acaba kafirler) 
kendilerinden öncekilerin nasıl bir akıbete uğradıklarını görmeleri için 
h iç de yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı?  Ahiret yurdu sakınanlar için 
elbette daha hayırlıdır. Siz hôlô akıllanmayacak mısınız? 

1 1 0. Nihayet o peygamberler (kendilerini yalanlayan/arın imanların
dan) ümitlerini kesip de (kôfirler de) yalan söylediklerinin ortaya çıktığın ı  
sandıkları bir sırada, onlara yardımımız gelmiş de  dilediğimiz kurtuluşa 
erdirilmişti. Ama kôfirler güruhundan azabımız asla geri çevrilemez. 

1 1 1 .  Anda/sun ki onların kıssalarında olgun akıl sah ipleri için bir ib
ret vardır. O (Kur'ôn) uydurulan bir söz değildir. Fckat kendisinden önce 
olanları doğrulayıcı, (insanlara) gerekli herşeyin açıklayıcısı, iman ede
cek bir topluluk için de hidôyet ve rahmettir. 



RA'D SÜRESİ 
[43 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah ' ın adı ile. 

1 .  Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden 
indirilen (bu Kur'an) haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar. 

2. Allah O 'dur ki, gökleri gördüğünüz şekilde direksiz yükseltmiştir. 
Sonra Arş üzerinde istiva etmiştir. Güneşe de ay'a da emrine boyun eğ
dirmiştir. Her biri belirli bir süreye kadar akıp gider. Her işi yerli yerince 
düzenler, ayetleri uzun uzadıya açıklar. Rabbinize kavuşacağın ıza kesin 
olarak inanasınız diye. 

3. O, yeri uzatıp döşeyen tyeterince genişleten, gerekli zenginliklerle 
donatan) orada sabit dağlar ve ırmaklar var eden ve O, meyvelerin hep
sinden yine kendilerinin içinde ikişer ikişer yaratandır. Geceyi gündüze 
{gündüzü geceye) O bürüyor. Muhakkak bunlarda iyi düşünenler için 
ayetler vardır. 
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4. Yeryüzünde birbirine bitişik birçok (arazi) parçaları, üzüm bağları, 
ekinler ve çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, hepsi bir su ile sulanır. 
Yine de onlardan bir kısmını lezzetlerinde bir kısmından üstün kılıyoruz. 
Şüphesiz bunlarda da aklını kullananlar için ayetler vardır. 

5. Eğer (iman etmeyişlerine) şaşıyorsan asıl şaşılacak olan onların: 
''Acaba biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız?"  demele
ridir. İşte Rabbini inkar edenler bunlardır. Boyunlarında demir halkalar 
(olacak) olanlar da bunlardır. İşte Cehennemlikler de bunlardır. Onlar 
orada ebediyen kalacaklardır. " 

Tefsiri : 
Bu ayete iki ayrı mana verilebilir: 

Birincisi: Eğer onların: ''Acaba biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratı
lacağız?" demelerine şaşırıyorsan, asıl şaşılacak olan da budur zaten!  Bunu nasıl 
inkar edebilirler? Onlar hiçbir şey değilken topraktan yaratılmışlardı. 

İkincisi : Allah'a  şirk koşmalarına, O'nun birliğine, h içbir ortağı olmadığına 
ve O'na ibadete yönelmemelerine, öldükten sonra dirilmeyi inkar etmelerine 
şaşırıyorsan, asıl şaşılacak olan onların, ''Acaba biz toprak olduktan sonra mı  
yeniden yaratılacağız?" demeleridir. 

Bu tefsirlerin ikisine göre de, insanın ahireti inkar etmesi, şaşılacak bir du
rumdur. Tamamen Allah' ı  inkar, küfür, O'nun ilah olduğunu, kudretini, adaletini, 
hikmetini ve saltanatını reddetmek anlamına gelir. 
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6. Bir de senden iyilikten önce çarçabuk kötülük getirmeni isterler. 

Halbuki onlardan önce nice örnekler gelip geçmiştir. Doğrusu Rabbin, 
zulümlerine rağmen, insanlara yine de mağfiret edendir. Ve şüphesiz 
Rabbin, azabı cidden çetin olandır. 

7. O küfre sapanlar: "Ona Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miy
di? "  derler. Sen ancak bir uyarıcısın. Esasen her bir topluluğun bir yol 
göstericisi olmuştur. 

8. Allah her dişinin neye hamile kalacağını, rahimlerin neyi eksiltece
ğini  neyi artıracağını bilir. O'nun katında her şey bir ölçü iledir. 
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Tefsiri: 

İbn Abbas "rahimlerin neyi eksilteceğini"  ifadesinin dokuz aydan kısa veya 
uzun hamilelik anlamına geldiğini söylemiştir. Mücahid ve Said b. Cübeyr gibi 
diğer bazı müfessirler de bu yorumda İbn Abbas' la aynı görüştedirler. 

Mücahid' e göre, kadın gebelik süresi içinde adet görürse, bu durum çocuktan 
bir eksiltmedir. Dokuz aydan uzun süren gebelik bu eksilmenin tamamlanması 
içindir. �hamile kadının kan görmesidir. Bu kanama çocukta eksiklik anlamı
na gelir. Bu eksiklik gebelik süresinin dokuz aydan çok sürmesi ile tamamlanır. 

Hasan-ı Basri, rahimlerin eksiltmesinin sakatlık anlamında olduğunu, arttır
masının ise kadının on ay sonra doğum yapması olduğunu söylemiştir. 

İkrime'ye göre, rahimlerin eksiltmesi, hamilelik esnasında adet görmektir. 
Kadının kan gördüğü her güne karşılık hamileliği uzar. Bir gün kan görse hami
lelik de bir gün uzar. 

Katade'ye göre de � sakatlıktır. Rahimlerin arttırması ise dokuz aydan 
uzun süren hamileliktir. Said b .  Cübeyr, kadın hamile iken kan görürse bu ço
cuk için bir eksiltme olacaktır. Çocuğun gıdası azalacak ve hamilelik uzayacak
tır. Arttırma ve eksiltme müteaddi (geçişli) fillerdir. Mef'Olleri mahzuftur (nesne 
almamışlardır) . Mef 'ul ,  ma-i mevsule aittir. � eksiklik anlamındadır. Suyun 
eksilmesi için de kullanılır. 

Netice de ayetin manası şöyledir: Allah hamilelik süresini ve bu sürenin 
kısalıp uzaması gibi oluşabilecek problemleri de bilir. O, her dişinin, dişi veya 
erkek neye hamile kaldığını bildiği gibi, bu hususta sizin bilmediklerinizi bilir. 
Bu Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği gayb bilgisidir. Hz. Peygamber' den 
nakledilen sahih bir hadiste şöyle buyrulmaktadır: 

"Gaybın anahtarları beş tanedir. Bunları Allah 'tan başka kimse bilmez. Hiç 
kimse kıyametin ne zaman kopacağını bilemez. Yarın ne olacağını Al/ah 'tan baş
ka hiç kimse bilemez. Allah 'tan başka h iç kimse yağmurun ne zaman yağacağını 
bilemez. Rahimlerde ne olduğunu yalnızca Allah bilir. Hiçbir nefis nerede ölece
ğini bilemez. Bunu yalnızca Allah bilir. "473 

Rahimlerde olanın bilgisi Allah'a mahsustur. Ceninin orada ne kadar kalaca
ğını, bedeninde bir noksan ya da fazlalık olup olmayacağını yalnızca O bilir. Bu 
ifadede yer almayan sakatlık, sağlamlık, kan görme ya da kanın kesilmesi gibi 
diğer hadiseler de buna tabidir.474 

473 Buhari, Tefsir 2 .  
474 Tuhfetü 'l-vedCıd, 229-230. 
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9. O, görünmeyeni de görüneni de bilendir. O çok büyüktür, yüceler 
yücesidir. 

1 0. İçin izden birisi ister sözünü gizlesin, ister onu açıklasın, gece giz
lensin ve(ya) gündüzün yoluna gitsin, hepsi (O'nun ilminde) birdir. 

1 1 .  O'nun önünden, arkasından kendisini Allah 'ın emriyle gözet
leyecek izleyicileri vardır. Gerçek şu ki; bir toplum kendi özünde olanı 
değiştirmedikçe Allah da hallerini değiştirip bozmaz. Allah bir toplumun 
da kötülüğünü diledi mi, artık onun geri çevrilmesine imkan yoktur. On
ların O'ndan başka bir vekilleri (yardımcıları) da olmaz. 

Tefsiri : 

Bu izciler ardı ardına gelirler. Biri gitti mi yerine bir başkası gelir. İnsanı sa
bit kılarlar, ona iyiliği emreder ve iyiliğe teşvik ederler. Ona Allah' ın ikramlarını 
hazırlarlar, onu sabretmeye sevk eder ve bunun geçici bir dayanma olacağını 
insanın ebediyen istirahat edeceğini söylerler. 

"Gerçek şu ki; b ir toplum kendi özünde olanı değiştirmedikçe Allah da hal
lerini değiştirip bozmaz. " (er-Ra 'd, 1 3/1 1 )  

Bu ayet, Allah' ın ,  kullarına verdiği bir nimeti onlar itaatlerini isyana dönüş
türmedikçe değiştirmeyeceğine delalet eder. 

12. Size korku ve ümit salarak şimşeği gösteren, (yağmur) yüklü 
bulutları ortaya çıkaran O'dur. 



SCı re :  13 • Ra 'd SCıresi •!• 423 

13. Gök gürültüsü O'na hamd ile, melekler de korkusundan tesbih 
ederler. O, yıldırımları gönderip onlarla Allah hakkında mücadele edip 
dururlarken (onlardan) dilediğini çarpar. O, kudret ve azabı çetin olandır. 

14. Hak olan davet yaln ız O'nadır. O'nu bırakıp çağırdıkları ise, ken
dilerine hiçbir şekilde cevap veremezler. Onların durumu; ancak ağzına 
gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimseye benzer ki, o buna asla 
ulaşacak değildir. İşte kafirlerin (putlarına) duası da ancak (bunun gibi) 
boşunadır. 

Tefsiri : 
"Hak olan davet yaln ız O'nadır. " (er-Ra 'd, 1 3/14) 

Allah Teala zatıyla ve sıfatlarıyla hak olan davetin sahibidir. Davetçisine se
vap vaat etmese dahi davetçi bu sevabı hak eder. Allah yalnızca kendisine ibadet 
edilmeye ve yalnızca kendisine dua edilmesine, şükredilmeye, hamd edilmeye, 
sevilmeye, ümit edilmeye , korkulmaya, kendisine tevekkül edilmesine , kendisin
den yardım istenmeye, kendisine sığınılmasına layıktır. Böylece hak olan ilahi 
davet yalnızca O' na ait olur. 

Bunu marifetle, tad alarak ve davranışlarıyla yerine getiren kimse sadece 
Allah'a ve ibadete yönelmiştir. 

Selef alimleri hak olan davet ifadesini davette tevhid, ihlas ve doğruluk anla
mında tefsir etmişlerdir.475 Hz. Ali'ye göre hak olan davet tevhiddir. İbn Abbas'a 
göre Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet etmektir. Hak olan davetin ihlasla 
dua etmek anlamına geldiğini söyleyenler de olmuştur. İhlaslı dua yalnızca Allah 
için yapılan duadır. Hak olan davet de ilahi, başka ilahlardan arınmış, ihlas üzere 
olan davettir.476 

1 5. Göklerde ve yerde bulunanların kendileri de gölgeleri de ister 
istemez, sabah, akşam Allah ' a secde ederler. 

475 el-Cevô.bu 'l-kô.fi, 139. 
476 Medaricu 's-sô.likin, il ,  29-30. 
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1 6. De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: ''Allah 'dır. " Yine 
de ki: "Öyle iken O'nu bırakıp da bizzat kendilerine ne bir fayda ne 
de bir zarar vermeye güçleri olmayan bir takım veliler mi edindiniz?" 
De ki: "Gözü görmeyenle gören (müşrikle mümin) bir olur mu? Yah ut 
karanlıklarla nur (şirk ile tevh id) bir olur mu?" Yoksa Allah 'a O'nun 
yarattığı yibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma kendilerince bir
birine benzer mi göründü? De ki: "Her şeyi yaratan Allah'dır. O, birdir, 
Kahhôrdır. " 

Tefsiri : 

Yaratan tek ise ilah da tek olmalıdır. Allah' tan başka varlıklar yaratma konu
sunda aciz olduklarından dolayı ilah da olamazlar. Buna karşılık Allah birdir ve 
Kahhar' dır. Tam anlamıyla kahır, bir olmayı gerektirir. Ortaklık ile kahır birbiriyle 
uyuşmaz.477 

Allah, er-Ra' d süresinde müminler hakkında su ve ateşi misal göstererek 
şöyle buyurmuştur: 

1 7. O, gökten bir su indirdi de dereler kendi m iktarlarınca sel dolup 
taşar. Sel de yüze çıkan bir köpük yüklenip götürür. Bir süs veya bir 
fayda elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de bunun gibi bir köpük 
çıkar. İşte Allah, hakk ile batılı böyle örneklendirir. Ancak köpük atılır gi
der. İnsanlara fayda verecek olan şeye gelince, işte bu, yerde kalır. Allah 
örnekleri işte böyle verir. 

Tefsiri : 

Bu ayette, kalplere, kulaklara ve gözlere hayat verdiği için, vahiy bitkileri 
sulayarak yeryüzünü canlandıran suya benzetilmiştir. Kalpler de vadilere (dere 
yataklarına) benzetilmiştir. Geniş bir gönül, çokça su alan geniş bir vadi gibi çok
ça ilim alır. Oysa dar bir kalp kendi ölçüsü elverdiği oranda bir şeyler taşıyabilir. 
Nitekim küçük bir vadi de kendi kapasitesi oranında su taşır. Dolayısıyla kalpler, 

477 Es-Sauôiku '/-mürsele, l l ,  465-466. 
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kapasiteleri oranında hidayet ve ilim yüklenirler. Sel yeryüzüne karışınca bera
berinde çer çöp ve köpük de taşımaya başlar. Hidayet ve ilim de kalplere girince 
burada bulunan şehvet ve şüpheleri çekip almak ve gidermek için sürüklerler. Bu 
durum, ilaç içilince bedenden hastayı etkileyen bazı maddelerin sökülüp atılma
sına benzemektedir. Vücuttan zararlı maddelerin atılabilmesi ilacın fayda sağla
masından ileri gelmektedir. İlaç zararlı maddelerle bir arada bulunamadığından 
ötürü bunları gidermek için söküp atmıştır. Allah Teala da hak ile batılı böyle bir 
misalle anlatmaktadır. 

Daha sonra ateş ile ilgili b ir örnek vermektedir: 

"Bir süs veya bir fayda elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de bunun 
gibi bir köpük çıkar. " 

Bu köpük, altın, gümüş, bakır ve demirin eritilmesi esnasında ortaya çıkan 
kirdir. Ateş bu kiri faydalı cevherden ayrıştırıp atmış, böylece pis madde atılarak 
giderilmiştir. Selin ve ateşin, kiri, çöpü ve pisliği atması gibi, müminin kalbi de 
şehvet ve şüpheleri atar, uzaklaştırır ve yok eder. Vadilerde insanların içtikleri, 
arazilerini ve hayvanlarını suladıkları saf ve berrak sular ortaya çıkar. Aynı şekil
de kalpte de insanın faydalanacağı saf ve halis bir iman yerleşir. Bu örneklerle ne 
kastedildiğini bilmeyen bunları anlayıp idrak etmeyen, burada söz edilen kimse
lerden olamaz. Başarıya ulaştıran Allah'tır.478 

Allah, Resulüne indirdiği bilgiyi gökten indirdiği suya benzetmiştir. Bunların 
her biri ile hayat ve insanların yaşamları ve gelecekleri için faydalı şeyler elde 
edilir. Kalpleri de vadilere benzetmiştir. Büyük bir vadiye çokça su sığdığı gibi 
geniş bir kalbe de çokça ilim sığar. Küçük bir vadiye nasıl az su sığabiliyorsa dar 
bir kalbe de çok az ilim sığar. Allah Teala: "Dere/er kendi miktarlarınca sel dolup 
taşar. Sel de yüze çıkan bir köpük yüklenip götürür" demiştir. Allah, aydınlığı 
kalplere girince oradan batıl şüphelerin izlerini gideren ilim hakkında bu örneği 
vermiştir. Selin vadide suyun üzerinde biriken çer çöpü gidermesi gibi ilim de 
kalbin üzerinde yükselir. Allah çerçöpün kabararak suyun üzerinde yükseldiğini 
ve yerde kalmadığını, aynı şekilde ilmin de kalpte yükselip taşan batıl şüpheleri 
gidereceğini bunların kalbe yerleşmeyeceğini belirtmiştir. Vadilerde çer çöpün 
sürüklenip atılması ve saf suyun kalması gibi şüpheler de sürüklenip atılır, kalbe, 
sahibine ,;e diğer insanlara fayda sağlayacak hidayet ve hak din yerleşir. Allah' ın 
verdiği bu misalleri ancak ilim sahipleri anlayabilir. 

Allah Teala daha sonra bu hususu bir başka misalle daha anlatmıştır: 
"Bir süs veya bir fayda elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de bunun 

gibi bir köpük çıkar. " 

478 İ '/ômu '/-muvakkıin , 1, 202-203. 
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İnsanın altın, gümüş, bakır ve demir gibi ateşte erittikleri maddelerden kir 
çıkar. Bu kir ateşin yakaladığı köpüktür. Ateş, köpüğü karıştığı cevherden çıkarır, 
atar. Cevher tek başına ve saf olarak kalır. Allah hayat ve faydalar ihtiva ettiği 
ve soğutma özelliği olduğu için suyu; ışık, aydınlatma ve yakıcılık özelliklerinden 
dolayı da ateşi örnek vermiştir. Suyun yeryüzünü diriltmesi, ateşin kirleri yok 
etmesi ve iyi ile pisliği ayırması gibi Kur'an ayetleri de kalpleri diriltir. Ateş altın ,  
gümüş, bakır vb . madenlerdeki kirleri ayıklar. Bu ve benzer olağanüstü misaller 
hakkında Allah şöyle buyurmaktadır: 

"İşte misaller! Biz bunları insanlara (örnek) veriyoruz. Onlara alimlerden 
başkası akıl erdiremez. " (el-Ankebut, 29/43) . 479 

Allah Teala suyun yeryüzüne karışınca sel olup yüzeyinde kir ve çöpleri ta
şıyacağını bildirmiştir. Bu çöplerin altında ne olduğunu bilmeyen kişi çer çöpten 
başka şey göremez. Bunların altında hayatın ana maddesinin var olduğunu gö
remez. Aynı şekilde altın, gümüş, bakır ve diğer madenleri toprak altından çıka
ranlar bunlardan yararlanabilmek için ateş yakarsa onlardan kiri gidermiş olur 
ancak onların cevherinden bir şey eksilmemiş olur. G iderilen pisliklerden istifade 
edilmez . Bu durum kaçınılmazdır.480 

Allah Teala er-Ra' d suresinde bu iki örneği vermiştir: 

"O, gökten bir su indirdi de dereler kendi miktarlarınca sel dolup taşar. Sel 
de yüze çıkan bir köpük yüklenip götürür. " 

Bu örnekte kalplere hayat vermesi bakımından vahiy gökten indirilen suya 
benzetilmiştir. Kalpler de seli taşıyan vadilere benzetilmiştir. Büyük vadilere çokça 
su sığabildiği gibi geniş bir gönüle de geniş ilim sığar. Dar bir kalbe ise çok az ilim 
yerleşebilir. Vadiler kendi kapasitesi oranında su taşır, kalpler de kendi kapasitesi 
nispetinde ilimle dolar. Vadiler ve akan sularda selin sürüklediği çer çöp bulunur. 
Suyun yüzeyi köpürür, ancak altı hayat kaynağıdır. Vadi çer çöpü iki yana atar, 
çerçöpün altından su çıkar. Allah bu su ile yeryüzünü sular, şehirlere, insanlara, 
ağaçlara ve hayvanlara hayat verir. Vadide çer çöp kalmaz. Allah' ın kalplere 
bahşettiği ilim ve iman da böyledir. Kalp ilim ve imanı elde edip de bunlar kalbe 
işleyince yüzeyinde biriken şehvetin kirini, batıl şüphelerin izin i sürükleyip götü
rür. İlim, iman ve hidayet kalbe kök salınca artık orada kir ve pislik barınamaz. 
Yavaş yavaş yok olur gider. Geride kalbin derinliklerinde faydalı ilim ve saf iman 
kalır. İnsanlar bundan istifade ederler. 

479 Miftahu  dôri's-saôde, 66-67. 
480 Tariku '/-hicreteyn, 97. 
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el-Camiu 's-sahih 'te Ebu Musa el-Eş 'ari' nin Hz. Peygamber' den naklettiği şu 
rivayet zikredilmiştir: 

"Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne inen sağanak yağ
mura benzer. Bu yağmur bazen öyle bir toprağa düşer, onun bir kısmı suyu kabul 
eder, orada bitkiler ve çayırlar yetişir. Bazı yerler de kurak olur, suyu üstünde 
tutar, Allah halkı onunla faydalandım. Ondan hem kendileri içerler hem de hay
vanlarını sularlar, ekin ekerler. Bu yağmur diğer bir tür toprağa daha isabet eder, 
bu toprak düz ve kaygandır. Ne suyu üstünde tutar ne de çayır bitirir. Allah'ın 
dinini anlayıp da benim vasıtamla gönderdiği h idayet ve ilimden faydalanan ve 
bunu başkalarına bildiren kimse ile bunu duyduğu vakit başını bile kaldırmayan 
ve kabul etmeyen kimsenin hali böyledir. "481 

Bu hadiste Hz. Peygamber hidayet ve ilim bakımından insanları üç gruba 
ayırmıştır: 

Birinci grup : Peygamberlerin varisleri ve nebilerin halifeleridir. İlim ve 
amelin yanı sıra Allah ve Resulünün yoluna davet ederek dini ayakta tutmuşlar
dır. Onlar peygamberlere hakkıyla tabi olanlardır. Suyu çekip bitkiler ve çayırlar 
yeşerten toprağa benzerler. Hem kendileri sudan istifade ederler hem de diğer 
insanlar istifade eder. Hem dinde basiret hem de davette kuwet sahibidirler. Bu 
nedenle onlar, Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu Peygamberlerin varisleridir: 

"Güçlü ve basiretli kullarımız, Ibrahim, ishak ve Yakub 'u da an. " (Sa 'd, 
38/45) 

Allah' ın dininde basiret sahibi olanlar. . .  Basiret sahipleri hakkı idrak eder, 
tanıtır, kuwetli deliller ile tebliğ eder, uygular ve hakka çağırır. 

Bu tabaka dini öğrenme ve anlamada kuwetli ,  yorumlarken basiretlidir. 
Nasslardan ilim nehirleri fışkırtmış, hazineler çıkarmış, özel olarak nasiplenmiştir. 
Müminlerin emiri Hz. Ali 'ye : "Peygamber diğer insanlardan ayrı olarak size özel 
bir bilgi verdi mi?" diye sorulmuş o da şöyle demiştir: 

"Hayır, taneyi yaran ve rüzgarı gönderene yemin ederim, hayır. Ancak 
Allah'ın Kitabında kuluna verdiği bir anlayış vardır. "482 

Bu anlayış yeryüzünde yetişen bitkiler ve çayırlar mesabesindedir. Bu taba
kanın mensupları bu özellikleri ile ikinci tabakadan ayılırlar. 

İkinci grup: Nassları ezberlemişlerdir. Başlıca uğraşları nassların ezber
lenmesi ve ezberde tutulmasıdır. İnsanlar, nassları onlardan alıp öğrenmişlerdir. 

481 Buhari, İlim 2 1 ;  Müslim, Fedai!, Peygemberin göndreildiği şeyin örneği babı, V, 144. 
482 Buhari, Diyat, Akile babı, Xll,  256. 
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Nasslardan hükümler çıkarmış, onlardaki hazineleri bulmuşlardır. Bunları ziraa
ta elverişli bir toprağa ekmiş, herkes bu topraktan kendi nasibini almıştır. "Her 
boy kendi pınarını  öğrenmişti " (el-Bakara, 2/60) . Bu kimseler Hz . Peygamber' in, 
haklarında şöyle dediği kimselerdir: 

"Allah benim sözümü işiten,  belleyen ve duyduğu gibi aktaran kimsenin yü
zünü ak etsin. Fakih olmayan n ice fıkıh ravileri vardır. Fıkıh ravilerinden pek 
çoğu kendilerinden daha fakih olanlara rivayette bulunurlar. "483 

Ümmetin önde gelen ilim adamlarından Kur'an' ın müfessiri Abdullah b.  
Abbas' ın Hz.  Peygamber' den işittiği ve rivayet ederken "İşittim ve gördüm" lafız
larını kullandığı rivayetlerin toplamı yirmi hadisi geçmiyordu.484 Ancak sahabe
den çok sayıda hadis dinlemişti. Onun anlama kabiliyeti ve içtihatları her zaman 
takdir görmüştü. İlminin bereketi tüm dünyayı ilim ve fıkıhla dolduracak derece
de idi. Ebu Muhammed b. Hazın şöyle demiştir: 

" İbn Abbas' ın fetvalarını yedi büyük ciltte topladım. Onun ilmi deniz gibidir. 
İnsanlar onun fıkhı, içtihatları ve Kur' an tefsiriyle yücelmiştir. Hakikatte o da 
diğer insanlar gibi Kur'an' ı ezberlemiş, diğer raviler gibi hadis dinlemiştir. Ancak 
onun ektiği toprak toprakların en verimlisi ve en mümbitiydi. O nassların tohum
larını ekmiş, her güzel çiftten nice bitkiler yetişmiştir. "Bu, Allah 'ın lütfudur. Onu 
dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir. " (el-Hadid, 57121) . İbn Abbas' ın 
fetvaları, tefsiri ve içtihatlarının yanında Ebu Hureyre' nin fetva ve içtihatları ne
rede kalır? Ebu Hureyre İbn Abbas'tan daha iyi bir hadis hafızıydı hatta ümmetin 
hafızıydı. Hadisi işittiği gibi rivayet eder ve geceleri ders verirdi. Tüm gayreti ve 
çabası ezberlemeye yönelikti. İşittiği gibi ezberlemişti .485 İbn Abbas'ın gayesi ise 
fıkıh ,  istinbat, nassları yarıp içinden ırmaklar akıtmak, hazinelerini bulmaktı. İşte 
bu şekilde insanlar iki grup olarak mütalaa edilebilir: 

Bir kısmı zabt, ezber ve işittiği gibi rivayet etmekle ilgilenir, ezberledikleri 
nasslarda yer alan hazineleri bulup çıkarmak ve anlamakla uğraşmazlardı .  

Bir  kısmı ise nasslarda yer alan hükümleri bulup çıkarmak ve bunları anla
makla da ilgilenirlerdi. 

Birinci kısma Ebu Zür'a, Ebu Hatim ve İbn Dare , daha önceki tabakadan 
Bündar b. Muhammed b. Beşşar, Amr en-Nakıd, Abdürrezzak, daha önceki ta-

483 Sahih bir hadistir. Zeyd b. sabit'ten nakledilmiştir. Ebu Davud, İlim 10; Tirmizi, İlim 7; İbn 
Mace, Menasik 76; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV. 80. Hakim, Müstedrek, !, 86 (Hakim bu 
rivayetin Şeyhayn' ın şartlarına uygun olduğunu belirtmiş, Zehebi de onaylamıştır. 

484 Bk. Siyeru a '/Cımi 'n-nübelCı, II I ,  331 .  
485 Onun tertemiz hayatı ve menkıbeleri için bk. Siyeru a '/ami 'n-nübela, l l ,  578. 
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bakadan Muhammed b. Cafer Gunder, Said b. Ebi ArObe ve diğerleri gibi hafız, 
işittiklerini güzelce ezberleyen ancak nasslardan hüküm istinbat etmek ve içtihat
la uğraşmayan kimseler örnek verilebilir. 486 

İkinci kısma Malik, Şafii, el-Evzfü, İshak, Ahmed b.  Hanbel, Buhari, EbO 
Davud, Muhammed b .  Nasr el-Mervezi gibi rivayetle içtihat ve istinbatı birleşti
ren kimseler örnek verilebilir. Bu iki taife Allah' ın Peygamber'inin getirdiklerini 
kabul edip baş üstüne koyan yaratılmışların en mesut olanlarıdır. 

Üçüncü grup: Allah' ın hidayetini kabul etmeyen ve baş üstüne koymayan 
bu insanlar yaratılmışların en bahtsızlarıdır. Onlar ne ezber yapar ne rivayet eder 
ne anlamaya çalışır ne de nasslara riayet ederler. 

Birinci grup rivayet ve dirayet ehlidir. 

İkinci grup rivayet ve riayet ehlidir. Dirayetle ilgilenmişlerdir. Ancak hafızhk
ları daha önde gelir. 

Üçüncü grup bedbaht olanlardır. Rivayetle, dirayetle, riayetle ilgilenmez
ler. "Onlar ancak hayvanlar gibidir; hatta onlar -yolca- daha da sapıklıktadır/ar" 
(el-Furkan ,  26/44) .  Şehirleri daraltır, fiyatları yükseltirler. Onların amacı sadece 

-----------------

486 Her biri birer hidayet güneşi olan bu insanların biyografilerini verip vermemek konusun
daki şaşkınlığımı okuyucularımdan gizleyecek değilim. Hakikatte çok şaşkın ve üzgünüm. 
Biz Müslümanlar toplum olarak doğuda ve batıda gençlerimize örnek olacak bir şahsiyet 
arıyoruz. Bugün kötü hadiseler, suçlar, öfke ve karmaşa içindeyiz. Çünkü bu meşhur güneş
ler ameli ve ahlaki hayatımızdan kopup gittiler. Biz artık doğru yolu bulamıyoruz. Dalalet 
etrafımızı kuşatmış durumda. Bu millet nasıl yeniden hidayet bulur, gençlere nasıl doğru yol 
gösterilir? Kadınlar dosdoğru yolda, aileler istikrarlı halde olur ve ümmet salaha erer. Onlar 
İbn abbas' ı ,  Ebu Hureyre'yi ve diğer yıldızları tanımazken bu nasıl olabilir? İnsanlar Raşit 
halifelerin dahi sadece isimlerini biliyorlar, onları tanımıyorlar. Bu nedenle çok üzgünüz. 
Hatta alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberin dahi siyretini mevlit günlerin
de anlatılıp duran birkaç hikaye dışında bilmiyorlar. Onun kadınıyla erkeğiyle aile halkını 
tanımak nerede kaldı? Gençler bir yana ouyn ve eğlenceye dalmış, gaflet içinde yaşayan 
kültürlü yetişkinler ne biliyor acaba? Bunları düşün ve sonra Allah bize yeter, o en güzel 
vekildir, de. 
Şair Ferezdak'ın Cerir'e söylediği bir şiiri dalalete ve günaha çağıranlara cevaben söyleye
biliriz: 
İşte benim atalarım bunlardır. Toplanınca sen de onların benzeri insanlar getir de görelim. 
(Divan-ı Ferezdak, il,  72. )  
Evet, sahabe, tabiun ve doğru yolda olan imamlar bizim atalarımızdır. Başkalarına tabi 
olanlar da onların bir benzerini getirsinler de görelim. "Bunu asla yapamazsanız; buna gü
cünüz yetmez -hiçbir zaman da yapamayacaksınız- Bu konuda aciz olup bunu asla ya
pamayacağınıza göre o halde tutuşturucusu/yakıtı insanlarla kibrit/kükürt taşları olan ve 
kafirler için hazırlanmış bulunan o Cehennem ateşinden kendinizi korumak için sakının " 

(el-Bakara, 2/24). 
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mideleri ve cinsel arzularıdır. Hedefleri biraz yükselince bunlara giyim ve süslen
me eklenir. Hedef büyüdükçe bunlara liderlik ve gadabi nefsin zaferi ilave olur. 
Gadabi nefsin gayesi nefsin zafer kazanmasıdır. Köpeksi nefsin zafer kazanması 
hedefi de yükselince artık bu istek karşılanmaz. Aslansı nefsin zafer kazanması 
hedefine bu gruptan hiç kimse ulaştırılmaz .487 

Nefisler köpeksi, aslansı ve meleksi olmak üzere üç gruptur. 

Köpeksi nefis kemik, artık, leş ve pisliklerle yetinir. 

Aslansı nefis bunlarla yetinmez. Hakta ve batılda diğer nefislere üstün olmak 
ister. Meleksi nefis ise bunlardan daha yücedir. Yüce bir dosta ulaşmaya çalışır, 
gayesi ilim, iman, Allah sevgisi, O' na yönelmektir. O'nun rızasını ve sevgisini 
kazanmayı tercih eder. Dünya nimetlerinden de istifade eder. Bu istifade edişi 
kendisini yaratan Rabbine, velisine ulaşmak içindir. O'ndan uzaklaşmak için de
ğildir. 

Allah Teala ikinci bir örnek daha vermiştir. Bu örnek ateştir: "Bir süs veya bir 
fayda elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de bunun gibi bir köpük çıkar" 
(er-Ra 'd, 1311 7). 

Bunlar demir, bakır, gümüş, altın vb. madenlerdir. Bunlar temizlenmek, arı
tılmak ve kirlerinin giderilmesi için ateşe sokulurlar. Böylece kirler atılır, geride 
insanların istifade edeceği saf maden kalır. 

Allah bu örnekleri verince kendi gönderdiği hidayete tabi olan ve bu hida
yetle ilgilenen ile Allah' ın davetine icabet etmeyen ve ilgilenmeyen kimselerden 
söz etmiş ve şöyle demiştir: 

18. Rab/erinin çağrısını  kabul edenlere el-Hüsnô. vardır. Onun çağrı
sını kabul etmeyenlere gelince; yeryüzündeki her şey ve onunla beraber 
bir o kadarı daha kendilerinin olsa, şüphesiz onları fidye olarak verirler
di. Hesabın kötüsü onlar içindir. Barınakları Cehennemdir. O ne kötü 
yataktır! " 

487 Elimde bulunan iki nüshanın muhakkiki buradaki metnin matbu nüshada tahrif edildiğini 
söylemiştir. Sen de bu karışıklığı, ibareyi düzeltmenin zorluğunu görmektesin. 
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Tefsiri : 

Burada Allah Teala'nın hayatı nur, ölümü ise zulmet olarak yarattığı kas
tedilmiştir. Ruhi ve bedeni varlıkların hayat sahibi olması nur sebebiyledir. Nur 
hayatın maddesidir. Aynı zamanda ışık kaynağıdır. Nursuz hayat olmadığı gibi 
nur olmadan aydınlık da olmaz. Kalplerin hayat bulması, açılması, genişlemesi 
nur sayesindedir. 

el-Hakim et-Tirmizi, Hz. Peygamber' in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: 
-Kalbe nur girdi mi o kalp açılır ve genişler. Ashap Hz. Peygamber'e :  
-Peki , bunun alameti nedir? diye sordu. Hz .  Peygamber: 
-Ahiret yurdu için Allah'a yönelmek, gaflet yurdundan uzaklaşmak, ölüme 

hazırlıklı olmaktır, buyurdu.488 
Kulun nuru, amelini ve sözlerini Allah'a  ulaştırır. Allah'a  ancak güzel kelime

ler, salih ameller, güzel ruhlar ve nurdan yaratılmış melekler ulaşır. Güzel kelime
ler bir nurdur ve nur kaynaklıdır. Güzel ruhlar Allah' ın peygamberine indirdiği 
nur ile aydınlanmış müminlerin ruhlarıdır. 

Müslim' in Sahih' inde Hz. Aişe' den naklen Hz. Peygamber'in şöyle buyurdu
ğu rivayet edilmiştir: 

"Melekler nurdan yaratılmıştır. Cinler ateşten yaratılmıştır. Adem ise size tarif 
edilen şeyden yaratılmıştır. "489 

Meleklerin ana maddesi nur olduğundan dolayı Rablerinin katına çıkabilir
ler. Müminlerin ruhları da melekler tarafından kabzedildikten sonra Rabbinin ka
tına çıkabilir. Göğün kapısı açılır, ardından ikinci, ardından üçüncü, daha sonra 
dördüncü, derken yedinci kapıya varana dek tüm kapılar açılır ve ruh Allah' ın 
huzuruna çıkar. Allah onun gök ehline ( ' ılliyyin) yazılmasını emreder. Bu ruh 
arınmış, tertemiz, pırıl pırıl bir ruh olduğunda melekler ile beraber Allah' ın hu-

488 El-Hakim et-Tirmizi, Nevôdiru'/-usCıl, 125-126. ( İbn Ömer'den senetsiz olarak nakledilmiş 
zayıf bir rivayettir. ) Hadisi İbn Cerir de nakletmiştir. Mahmud Şakir ( 13852-13854) rakam
ları arasında ve ( 13856)'da hadisin zayıf olduğunu, rivayetin tüm tariklerinde zayıf ve ya
lancı bir ravi olan Abdullah b. El-Misver' in bulunduğunu belirtmiştir. (bk. Zehebi, Mizôn, i l ,  
504) .  Hadisi Abdullah b .  El-Mübarek, ez-Zühd, 106-1 07'de, Ebu Nuaym, Ahbôru Isbahôn, 
l ,  305'de, el-Beğavi, Tefsır, II ,  1 80'de senetsiz olarak nakletmişlerdir. 
Suyuti, ed-Dürer; IV, 354'de, bu hadisin Abdürrezzak, el-Firyabi, İbn Ebi Şeybe, Abd b .  Hu
meyd, İbnü'l-Münzir İbn Ebi Hatim, İbn Merduyeh tarafından nakledildiğine, el-Beyhaki'nin 
de bu rivayete e/-Esmô ve 's-sıfôt 'ta Ebu Cafer' den naklen yer verdiğine işaret etmiştir. 
İbn Kesir hadisin bazı tariklerini zikrettikten sonra, "Allah en doğrusunu bilir ancak, hadisin 
mürsel ve muttasıl tarikleri birbirini takviye etmektedir" demiştir. (bk. İbn Kesir, Tefsir; II, 189. 
el-En'am Suresi, 125. ayetin tefsiri) . Mahmud Şakir'e göre, hadisin ravilerinden Ebu Cafer 
el-Haşimi'nin yalancı bir ravi olmasından ötürü İbn Kesir' in bu değerlendirmesi yanlıştır. 

489 Müslim, Zühd 60. 
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zuruna çıkar. Ancak karanlık, pis ve kirli bir ruh için göğün kapıları açılmaz ve 
bu ruh Allah katına yükselemez. Aksine dünya semasında dolanır durur. Dünya 
sefil bir yer olduğu için adeta kamburlaşır. Bunların ilki ulvi bir semadadır. Her 
ruh kendi özüne, aslına döner. Bu durum el-Bera b. Azib'den nakledilen uzun bir 
hadiste anlatılmıştır. Bu hadisi Ahmed b.  Hanbel Müsned' inde, ve EbCı Avane el
İsferayini Sahih' inde nakletmişlerdir. Hakim ve başka musanniflerin de naklettiği 
bu rivayet sahihtir.490 

Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

1 9. Rabbinden sana indirilenin ancak hak olduğunu bilen kimse, 
(O'na inanmayan) kör gibi midir? Ancak selim akıl sahipleri iyice öğüt 
alır (ve düşünürler) . 

Tefsiri : 

Allah bu ayette inanmayanların kör olduklarına şahitlik etmektedir. Bu aynı 
zamanda onların kendi nefislerinin şaşkınlık ve şüphe içinde olduğuna şahit
lik edilmesine, müminlerin onlar aleyhindeki şahitliğine muvafakat etmeleri 
anlamındadır. 491 

Allah şu üç esastan şöyle bahsetmektedir:492 

20. Onlar, Allah 'ın ahdini yerine getirirler, antlaşmalarını bozmazlar. 

21 . Onlar Allah 'ın birleştirmesini emrettiği şeyi bitiştirirler. Rab/erin
den korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler. 

490 Ahmed. Müsned, iV, 287; Hakim, Müstedrek, 1, 37.  li,adisin sıhhati için bk. e/-Wıbi/u 's
sayyib, s .  82-87. 

491 es-Savdiku'l-mürsele, III , 851 .  
492 Bunlar emredilen, sakındırılan ve yaratma ve emretmede takdir edilendir. 
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22. Onlar Rab/erinin rızasını isteyerek sabrederler, namazı dosdoğru 
kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak ederler, kö
tülüğü iyilikle savarlar; işte yurdun (hayırlı) akıbeti bunlaradır" 

Tefsiri : 

Ayette belirtilen vasıflarla İslam ve imanın önemli esasları bir arada zikredil
miştir. Özellikle burada belirtilen Allah' ın ahdine vefa vasfı O'nun bütün emir ve 
yasaklarını ihtiva etmektedir. Bunlar Allah ile insan arasında ve insanın, Allah' ın 
yarattığı diğer varlıklarla insan arasındaki ahitlerdir. 

İnsanın ahde vefa hususunda kararlı olması ve anlaşmayı ihlal etmemesi, 
Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirmesi vasıfları da daha sonra zikre
dilen vasıflardır. 

Bu vasıflar dinin açık ve gizli olarak yerine getirilen esaslarını, Allah' ın ve 
kulların haklarını içerir. Kullar yalnızca Allah'a  ibadet etmek, O'na şirk koşma
mak, O'na itaat etmek ve yönelmek, tevekkül etmek, O'nu sevmek, ümit etmek, 
O'na tövbe etmek ve boyun eğmek, huzurunda eğilmek, O'nun nimetlerinin far
kına varıp O'na şükretmek, günahın farkına varıp bağışlanma dilemek suretiyle 
Allah ile aralarındaki bağı birleştirirler. Rab ile kul arasındaki vuslat işte budur. 
Allah kendisi ile kulu arasında bu bağların birleştirilmesini istediği gibi peygam
ber ile aramızda bulunan bağların da birleştirilmesini de istemiştir. Bu bağlar 
peygambere inanmak, onu doğrulamak, her hususta onu hakem kabul etmek, 
onun hükmüne razı olmak ve ona teslim olmak, onun sevgisini çocukların, ana 
babanın ve tüm insanların sevgisinden üstün tutmaktır. Allah' ın hakkını ve pey
gamberin hakkını yerine getirmek de bu bağın birleştirilmesine dahildir. 

Allah ana baba ve akrabalarla aramızdaki bağların korunmasını, onlara iyi
lik yapıp onlarla ziyaretleşmeyi emrettiği gibi eşler arasındaki bağın da sağlam 
tutulmasını, haklara riayet edilmesini ve eşlerin birbiriyle iyi geçinmelerini iste
miştir. Yanımızda çalışan fakirlerle de sağlam bir bağ kurmamızı onlara yediği
mizden yedirip giydiğimizden giydirmemizi güçlerinin üstünde iş yüklemememizi 
istemiştir. 

Yakın ve uzak komşularımızın haklarına riayet etmek kendi canımızı malı
mızı ve ailemizi nelere karşı koruyorsak komşularımızı da aynı şekilde korumak 
suretiyle aramızdaki bağı korumamızı istemiştir. 

Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak diğer insanlara da o şekilde dav
ranmamızı istemiştir. Kişi, beraber oturduğu ve kıymet verip ikramda bulunduğu 
arkadaşlarından nasıl çekiniyor ise aynı şekilde hafaza ve kiramen katibin melek
lerinden de çekinerek onlara saygılı davranmalı böylece meleklerle de arasında 
bir bağ tesis etmelidir. 

Bütün bunlar Allah' ın birleştirilmesini istediği ve emrettiği hususlardır. 
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Ayette, kişileri bu bağları kurmaya sevk eden etkenden de söz edilmiştir. Bu 
etken Allah korkusu ve ahiret gününde hesaba çekilme endişesidir. Allah korku
su hissetmeyen bir insanın bu bağları kurması mümkün değildir. Kalpten Allah 
korkusu gidince bu bağ da kopuverir. 

Allah tüm bu vasıfların temeli, kaynağı ve mihveri olarak sabrı göstermiştir. 
"Onlar Rab/erinin rızasını isteyerek sabrederler" ancak tek başına sabır yeterli 
değildir. Sabrın Allah için olması şarttır. 

Allah, sabrı elde etmek için insana namazın yardımcı olacağını zikretmiştir: 
"Namazı dosdoğru kılarlar". Dünya ve ahirette iyilik elde etmek için insana yar
dımcı olacak iki şey sabır ve namazdır. Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

"Sabırla ve namazla Allah 'tan yardım isteyiniz. Gerçi bu sabır ve namaz 
Allah 'tan korkan kimseler dışındaki/ere elbette büyük ve bir hayli zor bir iş gibi 
gelir. " (el-Bakara, 2145). 

"Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah 'tan yardım dileyin. " (el-Bakara, 
211 53). 

Allah bu kimselerin gizli ve açık olarak infak etmek suretiyle başkalarına iyi
lik yaptıklarını belirtmiştir. Sabır ve namazla kendilerine infak ederek başkalarına 
iyilik yapmaktadırlar. 

Diğer insanlar bu kimselere cahilce davranır veya eziyet ederse onlar aynı 
şekilde karşılık vermezler aksine kötülüğe iyilikle mukabele ederler. Kendilerine 
kötülük yapana dahi iyilik yaparlar: "Kötülüğü iyilikle savarlar". Savmak kelime
si kötülükten dolayı elde edilen günahı ardından işlenen iyilikle gidermek anla
mında tefsir edilmiştir. Allah'ın şu ayetinde de aynı husus ifade edilmektedir: 

"İyilikler kötülükleri giderir. "(Hud, 1 1 /1 14). 

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 

"Kötülüğün ardından iyilik yaparak günahını gider. "493 

493 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 153, 228. Hasen bir hadistir. Tirmizi, Birr ve sıla, İnsanlarla 
muamele babı, Ebu Zer' den naklen, iV, 3 12-313.  Tirmizi bu hadisin hasen sahih olduğunu 
söylemiştir. Muaz b. cebel' den de rivayet etmiş ancak sahih olanın Ebu Zer tariki olduğu
nu bildirmiştir. İbn Recep Tirmizi' nin bu hadisi hasen addettiğini bazı nüshalarda yer alan 
sıhhat ifadesinin uzak bir ihtimal olduğunu söylemiştir. (bk. Camiu'/-u/Qm ve'/,hikem, 147) . 
Darimi, Rikak, güzel ahlak babı, Ebu Zer'den naklen, i l ,  231 .  Hakim, 1, 54 (Ebu Zer'den 
naklen) .  Hakim: Şeyhayn'ın şartlarına göre sahihtir ancak tahriç etmemişlerdir" demiştir. 
Zehebi de ona muvafakat etmiştir. Ancak bu bir yanılgıdır. İbn Recep'in dediği doğrudur. 
Çünkü Meymun b. Ebi Şebib'den Buhari Sahih'inde hadis tahriç etmemiştir. Sadece e/
Edebu 'l-müfred'de tahriç etmiştir. Müslim'de sadece kitabının mukaddimesinde ondan 
Muğire b. Şube aracılığıyla hadis nakletmiştir. Birinci neden budur. İkincisi, Meymun b .  
Şebib' in  hiçbir sahabiden hadis işittiği doğru değildir. bk .  Camiu'/-u/Cım ve'/,hikem, 147, 8 .  
hadis; Tehzibu't-Tehzib. X, 389. 
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Ayet her iki manayı da içine alır. 

Bu ayetler İslam ve imanın tüm konularını işlemekte , emredilen her hususu 
yerine getirmeyi, sakındırılan her şeyden kaçınmayı ve takdir edilen her şeye 
karşı sabırlı olmayı kapsamaktadır. Cenab-ı Allah bu üç esası şu sözleriyle ifade 
emiştir: 

"Euet, siz sabreder ue sakınırsanız . . .  " (Al-i İmran, 3/125) . 

"Çünkü kim korkar ue sabrederse . . .  " (Yusuf, 1 2190) . 

"Ey iman edenler! Sabredin (düşmanların ızla) sabır yarışı yapın ue ribatta 
bulunun. Allah 'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. " (İ11-i Imrôn, 3/200). 

Bu ayetlerin hepsinde takva ve sabır yan yana zikredilmiştir. Dolayısıyla yu
karıda belirtilen üç esasa işaret edilmiş, takvanın hakikatte, emredilenleri yerine 
getirmek ve yasaklananlardan kaçınmak anlamına geldiği belirtilmiştir. 494 

23. (0 ôkibet) Adn Cennetleridir. Onlar oraya ana ue babalarından, 
eşlerinden, zürriyet/erinden salih olanlarla birlikte gireceklerdir. Melek
ler de her kapıdan onların yanına girip; 

24. "Sabrettiğiniz şeylere karşılık selam sizlere! (Dünya) yurdun( un} 
ne güzel sonucudur bu! " (derler) . 

25. Allah 'a verdikleri sözü andlarıyla sağlamlaştırdıktan sonra bozan
lar, Al/ah 'ın b itiştirilmesini emrettiği şeyi koparanlar, yeryüzünde fesad 
çıkaranlar (uar ya); işte lanet de onlaradır, yurdun kötüsü (Cehennem) 
de onlaradır. 

494 İdetu 's-sabirin , 29-31 .  
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26. Allah rızkı dilediğine genişletir, (dilediğine) daraltır. Onlar ise 
dünya hayatı(ndaki varlıkları) dolayısı ile şımardılar. Halbuki dünya ha
yatı, ahirete n isbetle sadece bir geçimliktir. 

27. Kafir olanlar: "Kendisine Rabbinden bir ayet (mucize) indirilmeli 
değil miydi? "  derler. De ki: "Şüphesiz Allah dilediğin i  saptırır ve kendi
sine yönelenleri de doğru yola iletir. " 

28. Bunlar iman edenlerdir, gönülleri Allah 'ın zikri ile h uzura kavu
şan/ardır. Haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah 'ı anmakla huzur bulur. 

Tefsiri : 

Huzur bulmak kalbin sakinleşmesi, kaygı ve endişelerden arınmasıdır. Meş
hur bir hadiste de "Doğruluk huzur, yalancılık kaygı getirir" denmiştir.495 Yani 
doğru sözü işiten kimse huzurlu ve rahat olur. Yalan ise kaygı ve şüphe getirir. 
Hz. Peygamber de bu anlamda "İyilik kalbe huzur veren şeydir" buyurmuştur.496 
Yani kalbe huzur vererek kaygı ve endişesini giderir. 

Bu ayetin tefsiri ile ilgili iki görüş bulunmaktadır: 

Birinci görüş: Kulun Rabbini zikretmesidir. Çünkü zikir ile kalp huzur bulur 
ve rahatlar. Kalp sıkıntı hisseder ve kaygı duyarsa Allah ' ı  zikretmek dışında hiçbir 
şey kendisine huzur veremez. Bu görüşün sahipleri bu mana ile ilgili iki görüş 
ileri sürmüşlerdir: 

Bazısı bunun yeminle ilgili olduğu kanaatindedir. Mümin bir şeye yemin 
ederse diğer müminler emin olur ve rahatlarlar. Bu görüş İbn Abbas'tan nakle
dilmiştir. 

Bazısı ise bu ayetin kulun Allah' ı  gizlice zikretmesi anlamında tefsir etmişler
dir. Kalp bu zikirle huzur bulur ve rahatlar. 

İkinci görüş: Allah bu ayette Kur'an'dan söz etmiştir. Kur'an Allah'ın pey
gamberine indirdiği zikirdir ve müminlerin kalplerine huzur verir. 

495 Hasan b. Ali'den nakledilen sahih bir hadisin bir kısmıdır. Hadisin başkısmı şöyledir: "Şüp
heli olanı bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk huzur getirir. . "  Ahmed, l l l ,  169; Ebu Da
vud et-Tayalisi, 1 1 78; Tirmizi, iV, 576 (hasen olduğunu söylemiştir. ) ,  Hakim, il, 13 (sahih 
olduğunu söylemiştir, Zehebi de ona muvafakat etmiştir, iV, 99) Zehebi senedinin güçlü 
olduğunu söylemiştir. Başkaları da rivayet etmiştir. Bk. Camiu'/-u/Cım ve'/-hikem, sa: 101 ;  
no: 1 1 .  Hadisin ayrıntılı tahrici için bk. el-İrva, 1 ,  44, no: 12 ve  Vll, 155, no: 2074. 

496 Ebu Sa'lebe el-Haşeni'den naklen sahihtir. Şöyle demiştir: Ey Allah'ın elçisi bana helal ve 
haram olanı bildir, dedim. Bana şöyle dedi: İyilik kalbe huzur veren, kalbi mutmain eden 
şeydir." Ahmed, IV, 194; Taberani, Kebir, XXll, 2 19, Heysemi, Mecmau'z-zevaid, 1, 1 75. 
Heysemi şöyle demiştir: "sahih'te bu hadisin baş kısmı bulunmaktadır. Ravileri sikadır." El
Elbani de hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Bk. Sahihu '/-cami, 2878. 
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Kalp ancak şüphe taşımayan bir iman sayesinde huzur bulabilir. Böyle bir 
imana ise ancak Kur' an vasıtası ile ulaşılabilir. Kalbin huzuru ve rahatı imanın 
kesin olması ile alakalıdır. Kaygıları ve huzursuzluğu ise şüpheler taşımasından 
kaynaklanmaktadır. Kur'an şüphe, vehim ve zannı giderir, kesinliğe eriştirir. Mü
minlerin kalpleri ancak Kur' an ile huzur bulur. 

Tercih edilen görüş bu ikincisidir. 

"Kim Rahmdn'ın zikrini görmezlikten gelirse, Biz ona bir şeytanı musallat 
ederiz. Artık bu, onun ayrılmaz arkadaşıdır. " (ez-Zuhruf, 43/36) ayeti hakkında 
her iki görüş ifade edilmiştir. 

Doğru olan, zikrin ,  Allah'ın peygamberine indirdiği Kitap olmasıdır. Kim bu 
kitaptan yüz çevirirse ona bir şeytan musallat edilir, kişi kendisini hidayet üzere 
sandığı halde şeytan onu doğru yoldan uzaklaştırır. 

"Kim de zikrimden yüz çevirirse, gerçekten onun için dar bir geçim vardır. 
Ve onu Kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. " (Taha, 20/124) ayeti hakkında 
da söz konusu iki görüş ileri sürülmüştür. Doğru olan, zikrin ,  Allah' ın ,  resulüne 
indirdiği kitap olmasıdır. Bu zikirden yüz çeviren bu nedenle şöyle der: 

"Der ki: "Rabbim, niçin beni kör haşrettin ? Halbuki ben görüyordum. Bu
yurur ki: (Sen de) böyle (yapmıştın). Çünkü sana ayetlerimiz geldiğinde onları 
unuttun. Bugün de sen böylece unutulursun. " (Taha, 201125-126) . 

Ayetin yemin anlamında tefsir edilmesi ayette kastedilen manadan olduk
ça uzaktır. Sadık olan da yalancı olan da, iyi olan da günahkar olan da yemin 
ederek Allah' ı zikreder. Müminlerin kalbi yemin etmeseler de doğru sözlü olanlar 
karşısında rahat olur. Yemin etseler dahi Kur' an' dan şüphe duyanlara güven
mez. 

Allah huzuru müminlerin kalbine ve ruhuna vermiştir. Huzurlu olanları öv
müş ve Cennet'e almakla müjdelemiştir. Ne mutlu onlara! Varacakları yer ne 
güzel bir yer!497 

497 Medaricu 's-salikin, il , 512-513. 
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29. İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! Güzel dönüş yeri de 
onlarındır! 

30. Seni de öylece, kendilerinden evvel n ice ümmetler gelip geçmiş 
olan bir ümmete, sana vahyettiğimizi kendilerine okuman için gönder
dik. Hô:lbuki onlar Rahmô:nı inkô:r ediyorlar. De ki: "O (Rahman), ben im 
Rabbimdir. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız O'na güvenip 
dayandım. Dönüşüm de yalnız O'nadır. " 

31 . Eğer kendisiyle dağların (yerlerinden koparılıp) yürütüldüğü veya 
onunla yerin (parça parça edilip) yarıldığı, ölülerin konuşturulduğu bir 
Kur'ô:n olsaydı . . .  Fakat bütün emirler yalnız Allah 'ındır. İman edenler 
hôlô: şu gerçeği bilmediler mi ki; Allah dileseydi elbette insanların tü
münü hidayete erdirirdi. Allah 'ın va 'di gelinceye kadar da o kô:firlerin 
başına işledikleri yüzünden ya ansızın büyük bir musibet gelip çatacak 
yahut yurtlarının yakınına konup duracaktır. Şüphesiz Allah va 'dinden 
dönmez. 

32. Anda/sun, senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti; Ben 
de o kô:firlere mühlet verdim; sonra da onları yakalayıverdim. Bu benim 
cezalandırmam, nasılmış? 

33. Her nefsin bütün kazandığını gözetleyen (Allah, müşriklerin put
ları gibi) mi (dir) ? Halbuki onlar Allah 'a ortaklar koştular. De ki: "Bun
ların adlarını söyleyin (bakalım) ! Siz yeryüzünde O'na bilmediği bir şeyi 
mi haber veriyorsunuz? Yoksa siz üstünkörü bir söz mü söylüyorsu
nuz?" Hayır, bilakis o kô:firlere tuzakları süslü gösterildi ve onlar doğru 
yoldan alıkondular. Allah kimi şaşırtırsa artık ona h idayet verecek hiçbir 
kimse yoktur. 

34. Onlar için dünya hayatında bir azab vardır. Ah iret azabı ise el
bette daha zorludur. Onları Allah 'a karşı koruyacak hiçbir kimseleri de 
yoktur. 

35. Takva sah iplerine va 'd olunan Cennet'in durumu şudur: Altın
dan ırmaklar akar. Oranın yiyecekleri de gölgeleri de devamlıdır. Takva 
sahiplerinin akıbeti işte budur! Kô:firlerin akıbeti ise ateştir. 

36. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilene sevinirler. 
Fakat (sana karşı çıkan) güruhlar arasında onun bir kısmın ı  inkar eden 
kimseler de vardır. De ki: "Ben ancak Allah 'a ibadet edip O'na ortak 
koşmamakla emrolundum. Ben ancak O'na davet ederim; dönüşüm de 
yalnız O'nadır. " 

37. İşte Biz onu böylece Arapça bir hüküm olarak indirdik. Anda/sun 
ki sana gelen bunca ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyarsan, 
senin Allah 'a karşı ne bir yardımcın olur, ne de bir koruyucun. 
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38. Andolsun ki Biz senden önce peygamberler göndermiş, onla
ra da eşler ve evlatlar vermişizdir. Allah 'ın izni olmaksızın herhangi bir 
ayeti (mucizeyi) getirmek hiçbir peygamberin yapabileceği bir iş değil
dir. Her bir va 'denin yazılmış bir hükmü vardır. 

39. Allah dilediğini siler ve (dilediğini) bırakır. Ana kitap ise O'nun 
nezdindedir. 

40. Onlara va 'dettiğimiz (azab) ın bir kısmını sana göstersek de 
yahut (daha önce) canını alsak da sana düşen a�cak tebliğ etmektir. 
Hesap(larını) görmek de yalnız Bize aittir. 

41 . Görmediler mi ki Biz (emrimizle) arza geliyoruz da onu etrafın
dan eksiltip duruyoruz. Allah hükmeder. O'nun h ükmünü koğuşturup 
bozacak yoktur. O, hesabı pek çabuk görendir. 

42. Onlardan öncekiler de tuzaklar kurmuştu. Fakat bütün bu tuzak
ları boşa çıkarmak, Allah ' a aittir. Herkesin ne kazandığını O bilir. Kafirler 
de pek yakında bu yurdun sonunun kimin olacağın ı  bileceklerdir. 

43. O kafir olanlar: "Sen gönderilmiş bir peygamber değilsin" derler. 
De ki: "Benimle sizin aranı?da şahid olarak Allah ve yanında Kitabın 
bilgisi bulunanlar yeter. " 



İBRAHİM SÜRESİ 
rs2 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Elif, Lam, Rô.. Bu insanları Rabblerinin izniyle karanlıklardan nura, 
yegane galip, hamde layık olan (Allah) ın yoluna çıkarman için sana in
dirdiğim iz bir Kitaptır; 

2. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. (Uğraya
cakları) şiddetli azaptan dolayı, vay o kafirlerin haline! 

3. Onlar, dünya hayatını ahiretten daha çok sevenler, Allah'ın yo
lundan alıkoyanlar, onun eğrilmesini isteyenlerdir. İşte onlar uzak bir 
sapıklık içindedirler. 

4. Biz gönderdiğimiz her bir peygamberi -kendilerine apaçık anlatsın 
diye- ancak kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah kimi dilerse 
saptırır, kimi dilerse de doğru yola iletir. O Azizdir, Hakimdir. 

5. Anda/sun ki Biz Musa 'yı: "Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar 
ve onlara Allah 'ın günlerini hatırlatarak öğüt ver" diye ayetlerimizle gön
derdik. Şüphesiz bunda sabreden ve çok şükreden herkes için (Allah 'ın 
kudretini gösteren) belgeler vardır. 
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Tefsiri: 

Allah-u Teala: "Biz Musa 'yı, "kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara 
"eyyamu/lah ' ı" (Allah 'ın günlerini) hatırlat" diyen ayetlerimizle gönderdik" , diye 
buyurmaktadır. ( İbrahim Suresi :  14/5) 

"Eyyamullah" ;  tamlaması sözlük itibari ile "Allah'ın günleri" anlamını ifade 
etse de "Allah'ın nimetleri" şeklinde tefsir edildiği gibi Allah' ı  inkar edenlerden 
ve günahlara olabildiğince dalanlardan Yüce Allah' m  intikam alması ve onları 
cezalandırması şeklinde de yorumlanmıştır. 

Bu yorumlardan birincisi :  İbn-i Abbas'ın tefsiri ile Übeyy Bin Ka'b ve 
Mücahid' in görüşleridir. 

İkincisi: Mukatil bin Süleyman' ın tefsiridir.498 

Doğrusu ise : Eyyamullah (Allah' ın günleri) ;  Bir taraftan aziz ve yüce olan 
Allah' ın düşmanlarının başına getirdiği felaketler, belalar ve zor durumlar olarak 
yorumlanırken diğer taraftan dostlarına bağışladığı iyilikler, güzellikler ve nimet
ler olarak ikinci anlamda kullanılmıştır. Ayette sözü edilen bu büyük nimetlerle 
cezalar, "eyyam " (günler) diye adlandırılmıştır. Çünkü "eyyam " kelimesi önce
ki bölümün tümleci durumundadır. Araplar: "Filan kişi ,  Arapların ve insanların 
"eyyamın ı "  yani "günlerini" çok iyi biliyor," derler. Burada "eyyam " sözcüğü ile 
anlatılmak istenen özelde Arapların genelde ise diğer insanların başına gelen her 
türlü iyilik ya da kötülüklerdir. 

Öyleyse, burada kullanılmış olan "eyyam" kelimesini ve işaret ettiği anlam
ları olan nimetlerle cezalandırılmaları gerektiği gibi bilmek, kulun olaylara ibret 
almak için bakıp durumları iyice değerlendirdikten sonra kendine çeki düzen 
vermesini gerektirir. Bu durumda olayların - daha doğrusu "eyyamın" - bilinme
si ders alınacak ibretler ve öğütler oluşturacaktır. Allah Teala: "Onların yaşam 
öykülerinde -düşünüp öğüt alan-akıl sahipleri için ibret vardır. " (Yusuf 12/1 1 1 )  

Olaylardan ibret alabilmek için akıl sahibi olmak gerekir. Bu da ancak; her 
türlü boş arzu ve heveslerin peşine düşmek, nefsinin arzuladığı her şeyi yerine 
getirmeyi amaç edinmek ve kötülüklerin yapılmasına öncülük edip bu uğurda ça
balar harcamak, demek olan kişisel çıkarlarını ilahlaştırmaktan kurtulmakla olur. 
Nefsinin her türlü istek ve hırsını tatmin etmek için çabalamak aklın aydınlığını 
ve keskinliğini giderir. Kalbin -yani düşünce sisteminin-ileri görüşlülüğünü körel
tir. İnsanı, gerçekleri kabul edip hakka teslim olmaktan alıkor ve onu dosdoğru 
olan Hakk'ın yolundan saptırır. Kişisel çıkarlarını ilahlaştırmanın egemen olduğu 
bir ortamda ibret almak amacıyla olayları gözlemek ve sağlıklı değerlendirmeler 

498 Bkz. Taberi tefsiri, 13/182 
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yapmak, mümkün değildir. Kul, boş arzu ve isteklerinin peşinde koşmağa baş
ladığında hem olayları değerlendirmek için etrafında olanlara bakışları hem de 
fikir ve düşünceleri bozulur. Böylece nefsi ,  aslında güzel olan şeyleri kendisine 
çirkin gösterirken çirkinlikleri ve çirkin olanı güzel gösterir. Bu duruma düşmüş 
bir kul net düşünceden uzaklaşır hakla batılı birbirine karıştırmağa başlar. Artık 
onun için doğruların hatırlatılması veya doğru düşünme ya da öğütlerin ne an
lamı ve yararı olacaktır?499 

6. Hani  Musa kavmine şöyle demişti: "Allal ı 'ın üzerin izdeki n imetini 
hatırlayın . Çünkü O, sizi azabın en şiddetlisine uğratan, oğullarınızı bo
ğazlayıp kadınlarınızı (hizmet ettirmek için) diri bırakan Firavun hane
danından kurtarmıştı ve bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. 

7. "Ve yine hatırlayın ki Rabbiniz şunu bildirmişti: Anda/sun ki şükre
dersen iz elbette size daha çok veririm. Nankörlük edersen iz hiç şüphe
siz Benim azabım çok şiddetlidir. " 

499 Medaricü's-Salikin ( 1/448-449) 
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8. Musa demişti ki: "Siz ve bütün yeryüzündeki/er inkar etseniz şüp
he yok ki, Allah Ganfdir, Hamiddir. " 

9. S izden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan 
sonra Allah 'dan başkasının bilmediği kavimlerin haberleri size gelmedi 
mi? Peygamberleri onlara apaçık belgelerle gelmişti de ellerini ağızla
rına götürüp: "Muhakkak biz, sizinle gönderilenleri inkar ettik. Ve ger
çekten biz, b izi çağırdığınız şey hakkında şüphe ve tereddüt içindeyiz" 
demişlerdi. 

1 O. Peygamberleri şöyle demişti: "Gökleri ve yeri yaratan, sizi gü
nahların ızdan bir kısmını bağışlamaya ve belirli bir süreye kadar erte
lemeye çağıran Allah hakkında mı  şüphe (ediyorsunuz) ?"  Dediler ki: 
"Siz de ancak bizim gibi bir insansınız. Atalarımızın taptıklarından bizi 
alıkoymak istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin. " 

1 1 .  Peygam berleri onlara şöyle demişti: "Biz ancak sizin gibi bir in
sanız; ancak Allah, (peygamberlik nimetini) kulları arasından dilediği 
kimselere lütfeder. Allah 'ın izni olmadıkça bizim size (istediğiniz) apaçık 
bir delil getirmemize imkan yoktur. Artık m ü 'minler, yalnız Allah 'a te
vekkül etmelidir. 

1 2. "Hem bize yollarımızı da göstermişken ne diye Allah 'a tevekkül 
etmeyelim ki? Bize yaptığınız eziyetlere elbette dayanacağız. Artık te
vekkül edenler yalnız Allah 'a tevekkül etmelidir. " 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah buyuruyor ki: "Ve rabbiniz şöyle ilan etmişti: 
"Şükrederseniz elbette ki kat kat artırırım ", (ya da şükretse idiniz mutlaka kat kat 

artıracaktım). ( İbrahim 1417) 

Allah' ı  anmak, helal ve haramları gözetmek ve nimetleri hatırlamak olan 
"zikir" daha önceki yazdıklarımızda anlattığımız gibi Allah' a  şükretmenin başıdır. 
"Şükür" de hem nimetleri çeken bir faktör hem de nimetlerin çokça artmasının 
gereğidir. Allah' ın kendilerine rahmet edesi ilk dönem Selef alimlerinden bazıları: 
"Seni hiç bir zaman unutmayıp daima hatırlayan kişiyi unutup anmamak gafleti 
ne kadar da çirkindir!"500 Demişlerdir. 

Peygamberlerin kendi toplumlarına söyledikleri: <<Allah hakkında kuşkularınız 
mı var", ifadesinin işaret ettiği husus ta işte budur. ( İbrahim 14/10)  

Yani: Allah hakkında bir  takım kuşkular mı duyuluyor ki; Allah' ın varlığını 
kanıtlayan deliller getirilmesi isteniyor? Bu hususta Allah Azze'nin bizzat- açıkla-

500 el-Vabilu' s-Sayyib (100) 
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yıp işaret ettiği şeyden daha doğru ve açık başka tür delil olabilir ki? Gizli olan
larla açık seçik ortada olanlara bunun dışında başkaca nasıl işaret edilip yol gös
terilebilir ki? Nitekim Peygamberler, "Yerlerin ve göklerin yarat1c1s1 olan Allah 
hakkında mı kuşkularınız var" diyerek durumun anlaşılmasını vurgulamışlardır.4 

Her Resul kendi toplumuna şöyle demişti: "Bizlere dosdoğru yollarımızı gös
teren Allah olduğu halde bize ne oluyor da O'na güvenip tevekkül etmeyecek 
mişiz"? ( İbrahim 14/12) 

Resuller, kendilerini doğru yola ilettiği halde Allah'a güvenip tevekkül etme
meyi hayretle karşılamış ve böyle bir şeyin olmaması gerektiğini vurgulamışlar
dır. Bu tutum, doğru yolda olmakla Allah 'a  güvenip dayanmanın ayrılmaz bir 
bütün olduğunu kanıtlamaktadır. Öyleyse gerçekten Allah'a inanan, gerçekleri 
gerektiği gibi bilen ve Allah' ın kendilerinin dostu ve yardımcısı olduğunu kesin 
bir bilgiyle gören kimseler için Allah'a dayanıp tevekkül etmek kaçınılmaz bir zo
runluluktur. Çünkü Allah'a  dayanıp güvenmek demek olan "tevekkül" iki temel 
unsuru bir araya getirmektedir: a) Kalbin bilerek inanıp güvenmesi, b) Öğrenip 
inandıklarını uygulaması -yani teori ve pratik ya da ilim ve amel etme. 

Kalbin bilmesi: Kendisine tevekkül ettiği vekilin, tevekkül ettiği hususta ye
terli olduğunu ve bunu tam anlamıyla yerine getirdiğini ve bu vekalet konusun
da ondan başka h iç kimsenin bu boşluğu dolduramayacağını görüp anlayarak 
kesinlikle bilmesidir. 

Kalbin ameli ise :  Vekil tuttuğu kimsenin vekaletine tüm kalbiyle teslim olma
sı, ona karşı tam bir huzur duyması, işlerini ona bırakıp teslim etmesi, tevekkül 
ettiği husustaki her türlü yetkiyi vekiline bırakması ve tüm bunların kendi lehine 
ve iyiliğine olmasına inanıp hoşnutluk göstermesidir. Tevekkülün gerçekleşmesi 
için bir araya gelmeleri zorunlu olan "kalbin ilmi" ve "kalbin ameli" diye adlan
dırılan bu iki temel esas dolayısıyla tevekkül olgusu kalbin kesin ilminin olması 
şartıyla kalbin işlevleri arasına girmiştir. Tevekkülün mümkün olması da zaten 
bu şarta bağlıdır. Nitekim İmam Ahmed bin Hanbel de bu hususta şunları söyle
miştir: "Tevekkül kalbin işidir, ama kalbin de kesin bilgisinin bulunması gerekir. " 
Burada denilebilir ki ; kalbin ilmi ,  ya tevekkül olgusunun bir koşulu ya da var 
oluşunun bir parçasıdır. 501 

501 Tariku'l-Hicreteyn (239) 
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1 3. Kôffr olanlar peygamberlerine dediler ki: "Kesinlikle şunu bilin; 
sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız yahut dinimize döneceksiniz. " Bunun 
üzerine Rabbleri kendilerine şunu vahyetti: "Biz, o zôlimleri muhakkak 
helôk edeceğiz; 

1 4. "Ve anda/sun onlardan sonra sizi o yere yerleştireceğiz. İşte bu, 
Benim makamımdan korkanlara, Benim tehdidimden korkanlara mah
sustur. " 

15 .  Ve fetih (ve yardım) istediler. İnad eden her zorba ise zarara uğ
radı (helôk oldu) . 

1 6. (Ölümden sonra) arkasından Cehennem de vardır. Ona irinli su
dan içirilecektir. 

1 7. Onu yudum yudum içmeye çalışacak, rahatça boğazından geçi
remeyecek, ölüm kendisini her yandan gelip saracak; fakat o bir türlü 
ölmeyecek. Arkasından da oldukça ağır bir azab gelecek. 

1 8. Rabblerini inkôr edenlerin durumu: Amelleri, aynen fırtınalı bir 
günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer, (dünyada) kazan
dıklarından h içbir şeyi ellerine geçiremezler. Uzak sapıklığın ta kendisi 
işte budur. 

Tefsiri: 

Allah (c .c. ) şöyle buyurmuştur: "Rab/erini inkôr edenlerin yapıp ettikleri, 
fırtınalı bir günde rüzgôrın h ışımla gelip saçıp savurduğu küle benzer. Onlar 
kazandıklarından h iç bir şey elde edemezler. Bu, sapıklıkların en kötüsüdür. " 
(İbrahim 14/18) 

Allah {c .c . )  kendisine inanmayan inkarcıların yaptıkları hiçbir şeyin kabul 
olmadığını ve kendilerine hiç bir yararı olmayacağını anlatmak için onların yapa
geldikleri işlerini fırtınalı bir günde şiddetli rüzgarın önüne kattığı küle benzetmiş-
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tir. Diğer yandan Allah (c .c. ) ,  kendine iman ve O'nu görüyorcasına kulluk etmek 
olan "ihsan" temelleri üzerine oturmadığı, kendinden başkasının beğenisi göze
tilerek ama kendinin buyruk ve yasakları gözetilmeden yapıldığı gerekçesiyle bu 
tip kimselerin yapmış olduğu her iş ve çabanın karşılıksız olacağını açıklamakta
dır. Nitekim inkarcıların yaptıkları iyilikleri şiddetli rüzgarın havada uçuşturduğu 
küllere benzetmekte ve şiddetle ihtiyaç duydukları anda bile onlardan hiç bir 
şey elde edemeyeceklerini vurgulamaktadır. Bu nedenle Allah (c .c . ) :  "Çalışıp 
kazandık/arı iyi şeylerden h iç bir yarar sağlamaya güçleri yetmeyecektir, "  diye 
buyurmaktadır. Öyleyse Allah' ı  inkar eden kafirler, daha önceleri yapmış olduk
ları iyilikler karşılığında kıyamet günü kazanacaklarından hiç bir yarar sağlaya
madıkları gibi amelleri karşılığında da ne bir sevap elde edebilirler ne de yararlı 
bir şey. Kuşkusuz ki Allah (c.c . } ,  temiz kalplilikle Allah' ın hoşnutluğunu gözeten 
ve yaptığı tüm amellerini yalnızca O'nun haram-helal ve emir-yasak prensipleri
ne uygun yapanların amellerini kabul edecektir. 

Yukarıdan beri sözü edilen ameller biri kabul gören diğerleri reddedilen ol
mak üzere dört çeşittir: 

Kabul edilen ameller, dosdoğru bir şekilde içtenlikle ve temiz olarak kalpten 
gelerek yapılanlardır. İçtenlikle ve temiz olarak kalpten gelerek yapılan ameller, 
başkaları ya da başka amaçlar için değil ama yalnızca Allah için yapılan işlerdir. 
Dosdoğru yapılan amellerse, Allah' ın kendi yasalarınca belirleyip Peygamberi
nin -uygulamasıyla gösterip-diliyle anlattığı prensiplere uygun olması gerekir. 
Bunun dışında kalan üç amel çeşidi şu anlatılanların dışında kalıp bunlarla zıtlık 
oluşturan ve reddedilen işlerdir. 

Allah'a inanmayanların yapageldikleri işlerin savrulan küllere benzetilmesin
de eşsiz ince bir sır vardır. İnkarcıların amelleri ile ateşin yanıcı maddeleri yaka
rak özlerini bitirip geriye bıraktığı küller arasında her ikisinin de öz cevherlerinin 
yok olup gitmesi gibi ince bir benzerlik vardır. Zira Allah'tan başkası için hem de 
O'nun emrettiği hususun aksine yapılan ameller ateşin yakıtı olur. Şanı yüce olan 
Allah ' ın kendi emir ve yasaklarına uygun ameller yapmayanların azaba uğra
malarını ve ateşte yanmalarını dilediği gibi ateş de o amel sahiplerini yakacaktır. 
Nitekim Allah ' ın emir ve yasaklarını gözeterek onlara uygun ve içtenlikle ameller 
işleyen bu amellerinde de yalnızca O'nun rızasını arayanlara rahmet, n imet ve 
bereketler bağışlamıştır. Bunun aksine hareket edenlere ise ateş verilmiştir. Ateş 
onların amellerini yakıp bitirerek küllere döndüreceği gibi Allah' ı  bırakıp ta hem 
O'ndan başka kulluk ettiklerini hem de kendilerini -ateş- yakıtı haline döndüre
cektir. 



Beda i 'ut-tefslr 

1 9. Görmez misin ki, Allah gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır? Eğer 
dilerse sizi yok eder ve yerin ize yeniden başkaların ı  yaratır. 

20. Bu da Allah 'a göre zor bir iş değildir. 

21 . Hepsi toplanıp Allah 'ın huzuruna çıkarlar da zayıflar m üstekbir
lere derler ki: "Biz izin izden giderdik. Şimdi siz Allah 'ın azabından azıcık 
bir şeyi dahi  olsa bizden uzaklaştırıp giderebilecek misiniz?" Onlar da 
derler ki: 'Allah bize hidayet vermiş olsaydı, elbette biz de sizi hidayete 
erdirirdik. Şimdi biz sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Sığına
cak h içbir yerimiz yoktur. " 

22. İş olup bitince şeytan da der ki: "Doğrusu Allah 'ın size verdiği 
söz gerçekti. Ben de size vaadde bulunmuştum, ama size verdiğim söz
de durmadım. Zaten benim, sizin üzerin izde hiçbir n üfuzum da yoktu. 
Yalnız ben sizi çağırdım, siz de çağrımı kabul ettiniz. O halde beni kına
mayınız, bilakis kendinizi kınayınız. Artık ne ben sizi kurtarabilirim, ne 
de siz beni kurtarabilirsiniz. Esasen ben daha önce beni (Allah 'a) ortak 
tutmanızı da kesinlikle kabul etmemiştim. Gerçek şu ki, zalimler için can 
yakıcı bir azab vardır. " 

23. iman edip salih ameller işleyenler ise Rabblerinin izni ile altla
rından ırmaklar akan Cennetlere konulacaktır. Orada ebediyyen kala
caklardır. Onların orada birbirlerine tahiyyeleri (sağlık temennileri) de 
"selam " dır. 
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24. Allah 'ın hoş bir sözü nasıl misallendirdiğini görmez misin? Kökü 
(yerde) sabit ve dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. 

25. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvelerini verir. Allah in
sanlara düşünüp ibret alsınlar diye (böyle) m isaller verir. 

Tefsiri : 

Allah (c .c. ) :  "(o günde) insanların hepsi topyekün Hz. Allah 'ın huzuruna
açıkça- çıkarılırlar, " diye buyurmaktadır. (İbrahim 14/21 )  

Ayette geçen "Berezu "  yani açık olarak çıkarıldılar; anlamını veren yüklem, 
"ahirette kıyamet günü O'nun karşısına çıkarılırlar veya çıkarılacaklar" anlamı
na gelmektedir. Bu kelime, ayette -di' l i  geçmiş zaman kipiyle kullanılmaktadır. 
Çünkü Allah (c .c . ) ,  haber verdiği ve kendinden bahsettiği şeyin doğru ve gerçek 
oluşunu kanıtlamak ve bu olayı vurgulamak için iş olup bitmiş ve meydana gel
diğine insanlar tanık olmuş gibi haber vermektedir.502 

Bundan sonra gelen ayetlerde Allah (c. c. ) :  "Güzel, doğru ve haklı bir sözü 
örneklerken Allah 'ın misal veriş tarzını görmedin mi? Güzel, doğru ve haklı bir 
söz; kökleri sapasağlam (yere bağlanmış), dalları göklere doğru uzanmış güzel 
ve diri bir ağaç gibidir ki, Rabbinin izniyle her zaman yemişlerin i  verip durur. 
Düşünüp öğüt alsınlar diye Allah (c. c.) insanlara böylesine örnekler veriyor", 
diye buyurmaktadır. ( İbrahim 14/24-25) 

Noksanlıklardan yüce olan Allah bu ayetlerde doğru ve haklı sözü yararlı ve 
güzel bir ağaca benzetmektedir. Çünkü doğru ve haklı sözler, hayırlı ve güzel işleri 
yani salih amelleri doğururlar. Güzel ve yararlı ağaçlar ise yararlı meyveler verir. 
Bu da, birçok tefsir aliminin açıklamalarında açık bir şekilde belirtilmiştir. Onlar 
bu durumu şu şekilde açıklamaktalar: "Doğru, güzel ve hak söz; Allah'tan başka 
bir ilahın olmadığına kesin bir şekilde görürcesine inanmaktır. Çünkü görünen 
ve görünmeyen bütün iyi ve yararlı işlerin meyve vermesini ve yararlı olmasını 
sağlayan bu sözdür. Allah'ın hoşnutluğuna uygun olan her iyi ve yararlı iş zaten 
Allah' ı  birleme prensibi olan "La ilahe illallah" sözünün oluşturduğu meyvedir. 

Ali bin Ebi Talha'nın İbni Abbas'tan aktardığı alıntıda bu ayet tefsirinde şöyle 
diyor: "Güzel, doğru ve haklı bir söz Allah'tan başka ilahın olmadığına görerek, 
bilerek tanıklık etmektir. Allah ' ı  birleme prensibi olan bu söz, güzel ve yararlı bir 
ağaç gibidir ki , o da Allah'a inanan mümin kimsedir. Allah'tan başka hiçbir ilah 
yoktur, sözü mümin kimsenin kalbinde sağlamca kök salmıştır. Ayetin diğer bö
lümü olan "Dalları göğe doğrudur" ifadesiyle ilgili olarak İbni Abbas, "müminin 
yaptığı iyi ve hayırlı işler (salih ameller) sözü edilen ağacın dalları gibi göklere 
doğru yükselmektedir" , demiştir. 

502 İ ' lamu' l-Muvakkiin, ( 1/223-224) 
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Bu hususta Rabi' bin Enes ise şöyle diyor: "Güzel, doğru ve hak söz, iman 
olgusuna benzer. İman; sözü edilen yararlı ve güzel ağaçtır. Bu güzel ağacın kök
leri, samimiyet ve temizliğin kalpte kök salmış ifadesi olup asla yitip gitmeyecek 
kadar sağlam bir yapıya sahiptir. Gökte olan dalları ise kalbe ürperti veren Allah 
(c .c . )  korkusudur. Burada mü'minin ve yaptığı işlerin yararlı ağaca benzetilmesi 
en doğru, en açık seçik ve en güzel yöntemdir. Noksanlıklardan yüce olan Allah, 
kendisini birleme prensibi olan kalpte yerleşmiş "tevhid ağacını " ,  köklerini kalpte 
sağlamca yerleştirmiş dallarını göklere doğru yükselterek salmış ve her zaman 
yemişlerini veren güzel ve yararlı bir ağaca benzetmektedir. 

Burada yapılan benzetmeler incelenip düşünüldüğünde; "tevhid ağacı"nın 
Allah'a iman etmeleri nedeniyle müminlerin kalplerine yerleşip sağlam kökler 
saldığı sonra yaptıkları iyi ve temiz işler sayesinde dallarını göklere doğru yükselt
tiği ve bundan dolayı da müminlerin ve hayırlı işlerinin yararlı güzel bir ağaçla 
onun yemişlerine benzetildiği görülecek ve buradaki uygunluk açığa çıkacaktır. 

Allah'a  iman insanların kalplerine yerleştikten sonra kalbin bu imana sevgi 
göstermesi, ona karşı tutumunu içtenlikle sergilemesi, imanın gerçek kimliğini 
tanıyıp bilmesi , onun haklarını gözetmesi ve gereklerini yerli yerine getirmesi 
oranına göre bu iman ağacı yapılan iyi işlerle daima meyvesini vermeye devam 
edecektir. Zaten Allah'a imanın gerçek kimliğini tanıyarak "Allah'tan başka ilah 
yoktur" sözünün gereğince hareket edip bu güzel sözü kalbinde gerçek anlamda 
kökleştiren ,  kalbini bu prensibin nitelikleriyle nitelendiren ve kendisinden daha 
güzeli olmayan Allah'ın tanıdığı kimliğe bürünen (O'nun boyasıyla boyanan) ,  
Allah ' ın kalbine yerleştirdiği ilahlık gerçeğini tanıyan, dili ile bu gerçeği haykı
ran ve tüm bu gerçekleri yaşantısı ile onaylayan kimselerin iman ağaçlan daima 
yemişlerini verecektir.Tüm bunlara ve bunların gerektirdiklerine iman eden kim
senin kalbi ,  Allah' ın dışında gerçekmiş gibi görünen hemen her şeyi ve onların 
gerektirdiklerini dışlayarak atacak onların gerçekliklerini inkar edecektir. Bu tavır 
ve davranışı gösterip kalbi ile iman ve dili ile bu imanını haykıran kişi " iman
inkar ikilemi"ni oluşturduğu için tüm organlarıyla -daha doğrusu tüm varlığıy
la- vahdaniyete inanmış ve gördüklerine herhangi bir yöne sapmadan boyun 
eğmiş ve Rabbinin emirlerine tam bir teslimiyetle bağlanmış demektir. O halde 
bu kalp Allah' ı bırakıp ta başka bir tapınılacak aramayacaktır. Şüphesiz ki; Allah ' ı  
birleme olan "La ilahe illallah" sözü yerleştiği kalpten di l  ile onaylanarak ortaya 
çıkınca bu kalple bu vücudun iyi işleri Rabbine yükselmeye devam edecektir. 
Zaten kulların iyi işlerini yani salih amellerini Rablerine yükselten, işte bu güzel 
ve doğru sözdür. 

La ilahe illallah sözü gerçekten son derece güzel ve yararlı pek çok söz üretir. 
Bu sözlere iyi ve yararlı işler eşlik eder. İyi işler de Allah ' ın buyurduğu gibi güzel 
sözleri O'na yükseltir. Nitekim: Allah (c.c . ) :  "Güzel ve iyi sözler O'na yükselir. 
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Güzel ve iyi sözleri doğru ve yararlı işler yüceltir. " ( el-Fatır, 35/10) Nitekim nok
sanlıklardan uzak olan Allah, yararlı ve iyi işlerin güzel sözleri yücelteceğini ve 
güzel sözlerin iyi ve yararlı işlerle birleşmeleri onları söyleyenlere ise her zaman 
meyvelerini vereceğini haber veriyor ve vaad ediyor. 

Tüm bunlarla anlatılmak istenen ise şudur; inananlar, Allah' ı  birleme olan 
La ilahe illallah sözünün anlamını ve onun gerçeklerini görerek bilerek kabul 
ederler. Böylece hem bu sözün kapsamı olan Allah' ın tek ilah oluşunu "isbat" 
hem de bu kuralın başka ilahların varlığını " inkar" hususlarına iki boyutuyla 
inandıklarında bunun gerektirdiği niteliklere büründükten sonra kalpleri, dilleri 
ve bütün varlıklarıyla bunları gerçekleştirmek için yaptıkları tüm iyi işleri bu güzel 
ve doğru söz yüceltir. Böylece sözün kökü o inananların kalbinde yerleşirken 
dalları gökyüzüne uzanır ve onunla ilişik olarak her an meyvelerini verir. 

İlk dönem Selef alimlerinden bazıları : "Güzel ve yararlı ağaç hurmadır" ' demişlerdir. İbni Ömer'den nakledilip Sahih-i Buhari'de yer alan hadis de bu 
hususu doğrulamaktadır.503 

Yine Seleften bazıları; o güzel ağaç Allah'a inanan kişinin kendisidir, " derken 
Muhammed bin Saad, "babam bana amcamdan, o babasından, o da babasın
dan babası ise İbni Abbas'tan aktararak şöyle demiştir; "Görmedin mi Allah nasıl 
bir örnek vermiştir? Güzel ve doğru bir söz güzel ve yararlı bir ağaç gibidir . . .  " 
Ayetinde geçen güzel ve yararlı ağaç, Allah'a  inanan kişidir. Bu ağaç köklerini 
sapasağlam yere salmış dallarını da gökyüzüne doğru uzatmıştır. Bu ifade, mü
min kişinin yeryüzünde hem faaliyetlerini sürdürüp hem de konuşup bir şeyler 
söylediğini ama kendisi yeryüzünde olduğu halde yaptığı işleriyle sözlerinin göğe 
yükseldiğini anlatmaktadır. 

Atiyye el-Avfi , "Görmedin mi Allah nasıl bir örnek vermiştir? Güzel ve doğru 
bir söz güzel ve yararlı b ir ağaç gibidir . . . " Ayetinde geçen güzel ve yararlı ağaç, 
Allah 'a  inanan kişiyi göstermektedir. Çünkü mümin kişi güzel sözler söyler iyi 
işler yapar, onlar da Aziz olan Allah'a  ulaşır. 

Rabi' bin Enes ise bu konuda şöyle demiştir: "Yeryüzüne sapasağlam kök 
salan ve dalları gökyüzüne doğru uzanan" ifadesinde sözü edilen kişi Allah 'a  
inanan mümin kimsedir. Bu ağaçla onun arasındaki benzerlik onun ortak koş
madan yalnızca Allah'a kulluk etmesi hususundaki içtenliği nedeniyle yapılmıştır. 
"Kökleri sapasağlam yerde" ifadesi ile "yaptığı işlerin kökleri yere sapasağlam 
yere ilişmiş dalları ise göklere doğru uzanmıştır" , anlamının kastedilmesi yanın
da "göğe doğrudur" veya "göklerdedir" ifadelerinde söz konusu olan şu son iki 
görüş arasında farklılık yoktur. 

503 Hadis imamı Buhari Sahih adlı eserinin "İlim bölümü" nün; hadisleri nakleden hadisçilerin ;  
"bize hadis rivayet etti, anlamına gelen "haddesena" sözü hakkındaki açıklamalar. ( 1/1 75) ,  



452 •!• Bedai 'ut-tefslr 

Ayette geçen "ağaç" kelimesi ile "mümin kişi" kastedilmektedir. Allah'a ina
nan bir kimsenin hurma ağacına benzetilmesinin nedeni hurma ağacının yararlı ve 
güzel bir ağaç olması ve benzetilen müminin durumunun vurgulanması içindir. 

Selef alimlerinden bazıları ise; "ayette sözü edilen ağaç Cennet'te bir ağaçtır. 
O ağaç ise Hurma ağacıdır. Zira hurma Cennetteki ağaçların en başta gelenidir" , 
demişlerdir. 

Bu örnekleme içerisinde, konunun gerektirdiği ve önemine binaen bir takım 
sırlar, ilimler, bilgiler, marifet ve kendisiyle konuşan Rabb' ı  tanımak vardır. 

Bu anlatılanlardan hareket edilerek şu hususlara da varılabilir: Genel olarak 
her ağacın gövdesi, ağaç damarları, kökleri, dalları, yaprakları ve meyveleri ola
caktır. İman ve İslam ağacı da böyledir. Mümin kişiyle ağaç arasında bir benzet
menin yapılabilmesi için onun da ağaçlar gibi yapıları olmalıdır. Öyleyse; iman 
ağacının kan damarlarını ilim, bilgi , marifet ve Allah' a  imanın gerektirdiği kesin 
bilgi olan "yakin" gövdesini; içtenlik ve samimiyet olan "ihlas" , dallarını; iyi ve 
temiz işler işlemek olan "amel-i salih oluşturacaktır. Böylesi bir ağacın meyvele
rini ise ; yapılan övgüye değer işler, övgüye değer temiz nitelikler, temiz bir ahlak, 
dosdoğru bir gidişat ve davranışlarla Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya yönelik 
bir yaşama tarzı oluşturmalıdır. Tüm bunlar, bu niteliklerle bezenmiş ve hidayet 
üzere olarak kalpte olan ağacın filizleri inancın amellere dönüşüyle orada yerle
şip kök salacaktır. 

İnsanın elde ettiği ilminin doğru olması yanında Allah'ın kitabında indirdi
ği ilimle örtüşüyor ve ona aykırı düşmüyorsa, inancı Allah ve peygamberinin 
tanımladığı inanç sistemiyle uyuşuyor, kalbi daima içtenlikle hareket ediyorsa, 
yaptığı her işi Allah ' ın buyruk ve yasaklarına uyuyor ve tuttuğu yolu, doğrula
ra kılavuzluğu ve davranışlarıyla tavır ve hareketleri Allah'ın belirlediği sistemle 
örtüşüyorsa iman ağacı onun kalbinde kök salmış ve dallarını da göklere doğru 
uzatıp açmış demektir. Yoksa tüm bu sayılan şartlar tam aksi yani insanın tüm 
hayat tarzı ve inanıp yapageldikleri Allah ve Peygamberi'nin gösterdikleriyle ça
tışıyorsa insanın kalbinde kök salan böylesi bir ağaç çirkin, işe yaramaz ve kötü 
huylu bir ağaçtır. Er ya da geç kökleri çürüyüp bitecek kendisi de sağa sola sav
rulup giderek yok olmağa mahkum olacaktır. 

Bu hususla ilgili olarak yapılan bir başka açıklamada ise şöyle denilmektedir: 
Ağaçlar, büyümeleri ve canlılıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olan ne ise ona 
ihtiyaç duyarlar. Onların hayatları sayılan suları kesildiğinde hemen solup sa
rarmaya başlarlar. Kalpteki İslam ağacı da böyledir. Onun canlılığını sürdürmesi 
için gerekli olan gıdalar; yararlı ilimler edinip temiz ve yararlı işlerin yapılması , 
Allah ' ı  zikredip verdiği nimetlerin hatırlanılmasıdır. Bunlar yapılmadığında ise 
Islam ağacı solmağa ve kurumağa başlayacaktır. İmam Ahmed bin Hanbel Müs
ned adlı eserinde Ebu Hureyre'den aldığı bir hadiste Rasullullah -sallallahu aleyhi 
vesellem-'in şöyle buyurduğunu aktarmaktadır: 
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"Kalplerde yerleşen iman, elbisenin eskiyip yıprandığı gibi yıpranır. Öyleyse 
imanınızı yenileyiniz. "504 

Özet olarak diyebiliriz ki; dikili bir ağaç fidanı sahibiyle uyumlu olmalıdır. Eğer 
aralarında bir uyum ve bağlılık olmazsa yok olması neredeyse kaçınılmazdır. 

Tüm bu anlatılanlardan hareket ederek ulaşacağımız nokta; değişik zaman 
dilimlerine ayrılmış olan ibadet biçim ve prensiplerinin Allah'ın buyruk ve yasak
larına uygun olarak yapılması için gerekenlerin öğrenilmesine kulların şiddetle 
ihtiyaç duyuyor olmalarıdır. Allah' ın yüceler yücesi merhameti ve kendilerine 
verdiği tüm nimetleri ve bağışları dolayısıyla kullar, Allah' ın kalplerine dikmiş 
olduğu "Tevhid ağacı"nı canlı tutmak için verilen görevlerini yerine getirmek 
zorundalar. 

Ayrıca Allah ' ın doğa yasalarının bir gereği olarak yararlı fidanlar ve ekinler 
arasına kendi cinslerinden olmayan çalılıklar, yabani otlar ve çalı çırpının karış
ması kaçınılmazdır. Eğer insan, bunları temizleyip yararlı sonuçlar elde edebil
mek çabalayarak ekinlerini ve fidanlarını başıboş bırakmayıp Rabbine verdiği 
sözde durur, gereği gibi davranır ve verdiği sözleri yerine getirirse Rabbi de ona 
olan vaadini yerine getirerek ekinlerini ve ağaçlarını ıslah edecektir. Böylece 
ekinler ve fidanlar zararlılardan temizlenerek en güzeliyle leziz, temiz ve yararlı 
meyvelerini verecektir. 

Eğer yapması gerekenleri terk ederse doğa kanunları onun aleyhine döne
cek ekini ve fidanları zarar görerek veya kökleri zayıflayarak hasadı ziyana uğra
yacaktır. Bu ve benzeri hususlarda sağlam bilgisi ve hüneri olmayanlar bilincine 
varamadıkları bir yönden büyük bir kazancı kaçıracaklardır. 

Burada Allah'a inanan kişinin çabaları ve çalışmaları iki hususta değerlen
dirilmelidir: İlki ; burada sözü edilen fidanla ekinleri sulamak, ikincisi ise ; onların 
etrafını zararlılardan temizleyerek çevrelerini ıslah etmektir. Böylece fidanlarla 
ekinler hayatlarını devam ettirecek ve meyvelerini tastamam verecektir. Hal böy
le olsa da kendisinden yardım dilenilecek olan yalnızca Allah'tır ve tevekkül de 
yalnızca O' nadır. 

Bu büyük ve eşsiz benzetim kendine özgü sırlara ve hikmetlere sahiptir. Bi
zim burada anlattıklarımız onun sadece bir kısmından ibarettir. Yetersiz zihinsel 
yeteneklerimiz, günahlar işleyip duran kalplerimiz, sınırlı bilgilerimiz ve hata ve 

504 İmam Ahmed'in Müsned'inde henüz böyle bir hadis bulamadığım gibi, hadis sahih olma
sına rağmen hadis bilginlerinden de bu hadisin Müsned'de geçtiğine dair İbn-i Kayyım' dan 
başka kimsenin açıklamasına rastlamadım . Ancak Hakim, bu hadisi inceleyerek Müstedrek 
adlı eserinin 1 .  cildinin 4. sayfasına almış olması yanında Mısırlı güvenilir ravilerin bu ha
disi rivayet ettiğini, Zehebi'nin de bunu uygun gördüğünü ifade etmiştir. Heysemi ise, '"bu 
hadisi Taberani Kebir adlı eserinde rivayet etmiş ve bu hadisin isnadı hasendir" demiştir. 
Mecma'u'z-Zevaid ( 1125) 
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pişmanlıklarla dolu tevbe gerektiren işlerimizle kıyasladığımızda şu anlatılanlar 
onun kapsamına oranla denizden alınan bir su damlası gibidir, diyebiliriz. Di
yelim ki, kalplerimiz temizlendi, zihinlerimiz berraklaştı, nefislerimiz arı duru bir 
hale geldi, yaptığımız tüm işlerimiz samimiyete dayalı olarak gerçekleşti ve tüm 
çabalar Allah ' ın hoşnutluğu ve Resulünün liderliği dışındakilerden tamamen sıy
rıldı. O zaman Allah sözlerinin, anlamlarına, taşıdığı sırlara ve onların hikmetle
rine şahitler olur da onların yanında diğer ilimlerin cılızlığını ve yaratıkların bilgi 
ve becerilerinin sönüklüğünü görürüz. 

Tüm bunlar anlatıldıktan sonra, sahabelerin sahip oldukları ilmin, edebin 
ve terbiyenin derecesi anlaşılmış olmalıdır, diyoruz. Nitekim onların ilimleriyle 
onlardan sonra gelen kuşakların ilimleri arasında var olan farklar bu iki kuşak 
arasındaki erdem ve yücelik farkı gibidir. Onların erdem derecelerini belirleyen 
ve rahmetini dilediğine veren Allah (c .c . ) olduğuna göre bu hususu en iyi bilen 
de O'dur. 

Fasıl: 

Temiz ve güzel sözlerle yararlı ağaç benzetmesinden sonra noksanlıklardan 
uzak ve yüce olan Allah çirkin ve boş söz örneğini veriyor ve onu kökleri yeryü
zünden koparılmış, gövdesi sağlamlığını yitirmiş, dalları güdükleşmiş, meyveleri 
temizliğini ve tatlılığını yitirmiş, gölgesi kaybolup gitmiş, köksüz, verimsiz, kök 
ve gövdesinde suyu yok üstelik kurak, dallarında yeşillikleri gitmiş ve yemişsiz
leşmiş, uzayarak ve büyüyerek hiçbir ağacı geçememiş bütün ağaçlar boy atıp 
kendisini geçmiş bir ağaca benzetiyor. 505 

Düşünüp anlayan akıllı bir insan, bu anlatılanları enine boyuna düşündü
ğünde insanların kitaplarında yazdıkları ve konuştukları çoğu sözlerin bu yararsız 
ve çirkin tanımlamasına girdiğini görecektir. Buradaki zarar ve ziyan yararlı ve 
erdemli sözler olan Rabbin kitabını bırakarak çirkin ve boş sözü desteklemek ve 
onu benimsemekle gerçekleşecektir. 

Dahhak şöyle diyor: "Allah (c .c . ) inkarcıları, yeryüzüyle hiç bir bağlantısı 
olmayan, kökleri koparılmış belirli bir yeri olmayan ağaçlara benzetmektedir. Bu 
benzetmeye göre, bu tip ağaçların ne kökü ne de dalları vardır. Ne meyve vere
bilirler ne de herhangi bir yararları vardır. Allah'a inanmayan inkarcılar da böy
ledir. Ne hayır işlerler, ne iyi işler yaparlar ne de güzel ve yararlı bir söz söylerler. 
Yaptıklarında bereket olmadığı gibi herhangi bir yararlılık ta yoktur. " 

İbni Abbas ise :  "Ayette geçen çirkin, yararsız ve boş sözle amaçlanan şey 
Allah'a eş koşmak, O'nunla beraber başka ilahlar tanımaktır. Yararsız, meyvesiz 

505 Bu hususta şanı yüce olan Allah' ın ayeti şöyledir: "Çirkin ve yararsız söz kökleri yeryüzün
den koparılmış ve hiçbir durağı olmayan kararsız ve yararsız bir ağaç gibidir" el-İbrahim, 
14126 
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ve kötü ağaç ifadesiyle ise Allah'a inanmayan ve O' nun varlığını inkar edenler 
kastedilmektedir. Bunlar kökü olmayan ve boşlukta savrulup duran ağaçlar gi
bidirler. İşte, Allah'a eş koşmak ve O'nunla beraber başka ilahlar tanımak olan 
"şirk" in de yandaşlarının sarılıp tutunacakları bir kökü olmadığı gibi bu hususta 
herhangi bir delilleri de yoktur. Bundan dolayı da Allah (c .c . ) ,  kendisiyle beraber 
başka ilahların varlığını kabullenip onlara iman etmek olan "şirk"in işlenmesin
den sonra yapılan hiç bir iyi işi yani salih ameli de kabul etmez. Allah'a eş koşan
ların yeryüzünde sağlam bir kararları ve kökleri ve göklere doğru açılmış dalları 
olmadığı için yaptıkları iyi işleri kabul olunmayacağı gibi iyilik ve yararlılık adına 
yaptıkları hiçbir şey de Allah'a  ulaşamaz da. Onlar için:  Yeryüzünde sağlamca 
temelli iyilikleri ve yararlı işleri olmadığından gökyüzüne doğru uzamış dalları da 
yoktur, denilmektedir. 

Rabi' bin Enes bu hususla ilgili olarak şöyle demiştir: "Yararsız, meyvesiz ve 
kötü ağaçlar tıpkı Allah ' ı  inkar edenlere benzerler. Ne onların tutunabilecekleri 
sağlam kökleri ne yararlı ve güzel sözleri ne de hayırlı işleri olmadığı gibi gök
lere uzamış dalları da yoktur. İnançları, sözleri ve iyi işleri de Allah'a ulaşacak 
değildir. " 

Said bin Katade'nin bu ayet hakkında şöyle söylediği aktarılmaktadır: 
Kur'an alimlerinden biriyle karşılaşan bir kimse ona: "Yararsız, kötü ve çirkin söz 
ifadesi hakkında ne diyebilirsin? Diye sorunca alim kişi şöyle cevapladı: "Onun 
yeryüzünde herhangi bir dayanağı ve kökü olmadığı gibi göklere ulaşacağını 
da düşünmüyorum. Yararsız, kötü ve çirkin söz hakkında diyebileceğim tek şey; 
yalnızca sahibinin boynuna dolanacağı, daha yukarı çıkmayacağı ve kıyamet 
gününe kadar kendisinin boyunduruğu olacağıdır. " 

"Kökleri kopartılmış " ifadesi , kökleri yeryüzünden sökülerek kopartılmış an
lamında kullanılmıştır. 

Bu ayetin devamında Allah (c .c . )  kendi fazilet ve adaletiyle bu iki kesimin 
durumunu bildirmektedir. Şöyle ki; bir yanda güzel ve yararlı sözlerin sahipleri, 
diğer yanda çirkin ve yararsız sözlerin sahipleri . Allah (c.c . ) kendine inanan gü
zel ve yararlı sözlerle meşgul olan kimselerin imanlarını dünya ve ahiret en çok 
ihtiyaç duydukları durumda sağlamlaştıracağını ve destekleyeceğini bildirmiştir. 
Allah'a eş koşan ve O'nunla beraber başka ilahlar tanıyan zalimler olan müş
rikleri kendisinin yüce adaleti ile zulümleri nedeniyle saptıracağını vurgularken 
kendisine inananların imanlarını sağlamlaştıracağını bildirmiştir. 506 

506 İ ' lamü'l-Muvakkiln 1/224-230. 
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26. Kötü bir. kelime de toprağın üstünden, kökünden koparılmış, is
tikrarsız, sebatı olmayan kötü bir ağaç gibidir. 

27. Allah, iman edenlere dünya hayatında da ahirette de sağlam söz 
üzere sebat verir. Allah zulmedenleri şaşırtır. Allah, ne dilerse yapar. 

Tefsiri:  

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Allah iman edenlerin dünya 
ve ahirette durumlarını sapasağlam ve dosdoğru bir sözle sağlamlaştırır. " (el
İbrahim, 14/27 )  

Bu ayetin geri planında büyük bir hazine yatmaktadır. Bu  hazinenin yerini 
kesinlikle belirlemede başarılı olan ve onu gerektiği gibi çıkarabilen kişi zengin 
olacağından hem kendisi ondan yararlanır hem de başkalarını yararlandım. Bu
nun aksine ise insanları bundan mahrum bırakan kişinin kendisi de mahrum 
kalmış demektir. 

Kulların ,  göz kırpması gibi çok kısa bir zamanda bile Allah'ın kendilerini des
teklemesinden vazgeçmeleri ve ona gereksinim duymamaları mümkün değildir. 
Allah (c .c . )  ise kullarını desteklemeyecek olursa kulun imanı hem yeryüzünde 
hem de göklerde yitip gider. Allah (c .c . ) ,  yaratıklarına cömertçe davrandığını 
onlar arasından kulu ve Resulüne vahiyle bildirmiştir. Nitekim ayette: "Eğer biz 
seni destekleyip imanını  sağlamlaştırmamış olsaydık, nerede ise onlara mey/ede
cektin, " diye buyrulmaktadır. (el-İsra, 1 7/74) 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır; "Hani rabbin meleklere; "el
bette ki, ben sizinle beraberim, iman edenleri destekleyip yüreklendirin", diye 
vahyediyordu, " ( el- Enfal, 8/12)  

İmam Buhar! ve İmam Müslim' in kitapları olan Sahiheyn'de Becell'nin nak
lettiği bir hadiste Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu aktarılmaktadır: " . . .  
ve o onlara soruyor sonra da onları destekliyor ve onaylıyordu" 507 

Başka bir ayette de Allah (c .c. ) Resulü'ne şöyle buyurmaktadır: "Ve böylece 
peygamberlerin haberlerinden kalbini güçlendirecek her tür şeyi sana anlatıyo
ruz" (el- Hud, 1 1/120) 

507 Beceli'nin hadisine Sahiheyn'de rastlayamadım ancak İmam Ahmed'in Müsned'inde 
(2/328), Tirmizi'de, Cennet'in nitelikleriyle ilgili bölümle, Cennet ehlinin sonsuzluğu bölüm
lerinde rastladım, (4/596) . Bu ikisi de bu hadisi Ebu Hureyre'den aktarmı§lardır. Yine de 
Allah (c .c . )  en iyi bilendir. 
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Yara.tıkların tamamı iki kısma ayrılmıştır: İmanlarından dolayı desteklenerek 
sağlamlaştırıldığı için başarılı olanlar ve yaptıkları kabul olunmadığı için terk edi
lip yardımsız bırakılarak hor ve aşağılık olanlar. 

Bir şeyin sağlamlaştırılması için gereken şey onun asıl ve ana kaynağının 
doğruluğuna bağlıdır. Yararlı ve güzel sözün ise sağlam temelli oluşuna ve onu 
söyleyen kimsenin yapmakla emredildiği şeyi gerektiği gibi yapmasına dayanır. 
Kul doğru söyler ve güzel işler yaparsa bu ikisinden dolayı Allah(c .c . )  onu destek
leyecek sağlamlaştıracaktır. Zaten sözü sağlam ve amelleri doğru, işleri ise yararlı 
ve güzel olan en üst derecede desteklenmiş demektir. Nitekim Allah (c.c. ) bu 
hususta şöyle buyuruyor: "Kendilerine öğütlenen şeyleri yapmış olsalardı elbette 
kendileri için çok hayırlı ve imanların ı  daha güçlü kılardı . "  (Nisa, 4/66) 

Kalbinde inancı en sağlam yerleşmiş kişi insanların sözü en sağlam olanıdır. 
Sağlam , doğru ve hak söz, yalan ve batıl sözün tam aksi olup hakkı ve doğruyu 
ifade eden sözdür. 

Söz iki türlüdür: Gerçek söz; hak ve hakikati ifade eden sağlam yerleşmiş söz
dür. Boş, çirkin ve yararsız söz ise, gerçeği olmayan, temelsiz ve geçersiz sözdür. 

Sözlerin en sağlamı; Allah' ı  bir tanımayı ifade eden Kelime-i tevhid ve onun 
gerektirdikleridir. Kelime-i tevhidi itiraf edip gereklerini yerli yerinde yapmak 
Allah'ın dünya ve ahirette kulun imanını sağlamlaştırması için en değerli ve en 
yüce dayanaktır. Bu nedenle doğru sözlü dürüst kişiyi insanların en sağlamı ve 
en cesur kalplisi olarak görürüz. Yalancının da insanların en çürüğü, en çirkini, en 
sıkıntılısı, en kaypağı ve en kişiliksizi olduğunu görürüz. İleri ve etkili görüşlü olan 
insanlar, doğru kişinin doğruluğunu kalbinin kararlılığı, cesareti, fedakarlıkları ve 
zor durumlarda sebat etmeleri ile tanırlar. Yalancının yalancılığını da tüm bunla
rın tersi davranışlarda bulunmalarından anlarlar. Böylesi isabetli hususlar ancak 
kıt görüşlü zayıf düşünceli olan insanlara kapalı ve anlaşılmaz olur. 

Bir kimse bir takım insanlara bir şeyler sorup anlattıktan sonra kendilerine 
bu adamın neler anlattığı sorulunca o adamlar: "Allah'a yemin ederiz ki, onun 
sözlerinde öyle bir cesaret ve kararlılık gördük ki hiç bir geveze ve boş konuşanın 
söylediklerine benzemiyordu" , dediler. 

İnsanlara doğru ve sağlam sözlü olmaktan daha büyük bir erdem verilme
miştir. Doğru ve sağlam sözlü insanlar bu güzel davranışının karşılığını gömülü 
oldukları mezarlarında en çok ihtiyaçlarının olduğu anda ve vaad günü olan 
ahirette göreceklerdir. Bu durum, Berra bin Azib' in Peygamberimiz' den aktardığı 
ve İmam Müslim'in Sahihinde geçen hadiste :508 "Bu ayet, kabir azabı hakkında 
indirilmiştir" , diye ifade edilmiştir. "509 

508 Sahih-i Müslim, (5/722 -723) Ölünün Cennet'te kalacağı yer ve Cennet' in nitelikleri bölümü. 
Bkz. Sahih-i Buhari, (3/274) Cenazeler bölümü ile Kabir azabı bölümü. 

509 İ'lamu'l Muvakkiin, ( 1/230 -231 ) .  Yazar burada kendisinden Allah'a sığındığımız kabir azabı
nı açıklayan bir çok hadis vermektedir. 
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28, 29. Allah 'ın nimetin i küfür (ve nankörlük) ile değiştiren ve ken
di kavimlerini de helak yurduna, Cehenneme sokanları görmez misin? 
Onlar, oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir karargahtır. 

30. Onlar Allah 'a, O'nun yolundan saptırmak için, eş/er koştular. De 
ki: " (Şimdilik) fayda/ana durun. Varacağınız yer şüphesiz ateş olacaktır. " 

31 . iman eden kullarıma de ki: "Namazı dosdoğru kılsınlar. Alışve
rişin de dostluğun da olmayacağı o gün gelmezden evvel rızık olarak 
kendilerine verdiğimiz şeylerden gizli ve açık infak etsinler. " 

32. Allah, gökleri ve yeri yaratandır. Gökten su (yağmur) indirip 
onunla size rızık olarak türlü ürünler bitiren, emri ile denizde akıp gitsin 
diye gemileri emrinize verendir. Nehirleri de emrinize verendir O. 

33. Mutad hareket ve özellikleriyle güneşi ve ay'ı size musahhar kıldı, 
geceyi ve gündüzü de faydanız için musahhar kıldı. 

34. O size, kendisinden istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Eğer 
Allah 'ın nimetini topluca saymak isteseniz dahi, siz onları sayamazsınız. 
Gerçekten, insan çok zulmedici ve çok nankördür. 

Tefsiri : 
Allah (c. c.) şöyle buyurmaktadır: ''Allah 'ın nimetlerini saymaya kalksanız 

sayamazsın ız ", (el-İbrahim, 14/34) 

Nimetlerini sayabilme ilminin kimseye verilmediği ve kimsenin tüm nimetle
rini saymağa güç yetiremediği Allah (c.c. ) noksanlıklardan yücedir. O'nun nimet
lerini gerçek olarak anlayabilme ve kavrayabilme özelliği hiç kimseye verilmiş 
değildir. Ama gerçek takdirinden uzak ve bazı noksanlıklarla da olsa O'na nimet
leri için şükretmek amacıyla bazı bilgiler verilmiştir. Onlar da dünyaların bilgisine 
sahip olmalarına rağmen onu kavrayamamış ama gerektiği şekilde şükretmekte 
ve imanlarını yüceltmekteler. Zaten kullar bunun ötesine de geçemezler. 510 

510 Uddetü's-Sabirin, s . 145 
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35. Hani İbrahim: "Rabbim, şu şehri emniyetli kıl. Beni de oğullarımı 

da putlara tapmaktan uzak tut" demişti. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah dostu Hz. İbrahim'den bahsederken şöyle buyurmak
tadır: "Hani lbrahim, "ey Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl .  Beni ve çocuklarımı 
putlara tapmaktan uzak tut" , demişti , "  (el- İbrahim, 1 4/35) 

Bu ayetteki "sakındırmak ve uzak tutmak" anlamını verdiğimiz iki kelimenin 
durumu söz konusudur; birincisi Hz. İbrahim'in putlara tapmaktan uzak durma
sı, ikincisi ise ,  Allah' ın onu putlara tapmaktan uzak tutmasıdır. Hz. İbrahim Halil 
de Rabbinden hem kendisini hem de soyunu putlara tapmaktan uzak tutmasını 
istemiştir. Burada iki eylem vardır. İlki, Hz. İbrahim ve oğullarının putlara tap
maktan uzak durması, ikincisi de Allah'ın onları putlara tapmaktan uzak tutma
sıdır. Ne var ki, öncelikle insanların çabaları ve eylemleri olmalıdır ki, sonra da 
Allah' ın onları kötülüklerden uzak tutması söz konusu olsun.51 1 
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36. "Rabbim, çünkü onlar insanlardan bir çoğunu saptırdılar. Artık 
kim bana uyarsa işte o, bendendir. Kim de bana isyan ederse . . .  Gerçek
ten, Sen günahları bağışlayansın, Rahimsin. 

37. "Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmın ı  senin m ukaddes evinin 
yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğ
ru kılsınlar diye. Artık Sen insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara 
mey/ettir ve şükrederler umuduyla kendilerini bir takım meyvelerle rı
zık/andır. 

5 1 1  Şifa'u-Alil, s.59 



460 ·:· Beda i  ' ut-tefsir 

38. "Rabbimiz, doğrusu Sen, neyi gizler ve neyi açıklarsak (hepsini) 
bilirsin. Zaten yerde ve gökte h içbir şey Allah 'a gizli kalmaz. 

39. "Bana ihtiyarlığıma rağmen İsmail'i ve İshdk'ı bağışlayan Allah'a 
hamd olsun. Doğrusu Rabbim elbette duayı işiten (ve kabul eden)dir. 

Tefsiri :  

Yüce Allah ayetin devamında şöyle buyuruyor: "Elbette Rabbim duayı işi
tendir", (el-İbrahim, 14/39) 

Hz. İbrahim'in (a.s) ayette geçen "Elbette Rabbim duayı işitendir" cümlesin
deki "işitmek" eylemiyle genel anlamdaki işitme kastedilmeyip "kabul etmek ve 
çağrının karşılığını vermek" anlamındaki özel işitmedir. Çünkü O (c .c . ) ;  zaten her 
şeyi duymaktadır. Buradaki eylem bu anlama gelince Hz. İbrahim' in buradaki 
duası da "hamd, şükür ve övgü" içindir. Zaten "istek duası" ve Rabbin bunu 
işitmesi bu duanın hamd için olduğunu ve isteğin karşılık gördüğünü gösterir. O 
her şeyi ve herkesi işitendir. .512 

40. "Rabbim, beni ve zürriyetimden gelecekleri(n bir bölümünü) de 
namazı dosdoğru kılanlardan eyle! Rabbimiz, duamı kabul buyur! 

41 . "Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve bütün 
iman edenleri bağışla! " 

42. Sakın Allah 'ı o zalimlerin işlediklerinden habersiz sanma! Onları(n 
azablarını) ancak gözlerin dehşetle yerinden fırlayacağı bir güne erteli
yor. 

512 Bedaiu'l-Fevaid, (3/4) 
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43. Hepsi de başlarını dikerek koşacaklar. Gözleri(yle) kendilerine bile 
dönüp bakmayacaklar. Kalbleri ise (idrakten uzak) bomboş olacaktır. 

44. Sen insanları, kendilerine o azab ın geleceği gün ile korkut. (0 
gün) zalimler şöyle diyecekler: "Rabbimiz bizi yakın bir müddete kadar 
geciktir de Senin çağrını kabul edelim. Peygamberlere uyalım. " Halbuki 
daha önce siz, kendiniz için hiçbir zeval yoktur, diye yemin etmemiş 
miydiniz? 

45. Hatta siz, kendilerine zulmedenlerin yurtlarında yerleştiniz. On
lara neler yaptığım ız da sizin için apaçık ortaya çıktı. Size birçok misaller 
de gösterdik. 

46. Gerçekten onlar tuzakların ı  kurmuşlardı. Onların tuzakların ın 
cezası Allah katındadır. Hem onların tuzakları dağları yerinden oyna
tamaz ki. 

Tefsiri : 

Allah (c.c. )şöyle buyurmaktadır: "Onlar tuzaklarını kurdular. Allah katında 
da onların tuzakların ın karşılığı var. İsterse tuzaklarından dolayı dağlar yerinden 
oynasın" ,  ( el-İbrahim, 14/46) 

Denilir ki, onların yaptıkları tuzakların Allah katındaki karşılığı tıpkı Allah'a 
inanmayanlarla eş koşanların Allah elçilerine yaptıkları tuzaklar gibidir. 

Tuzaklarına karşı Allah' ın onlara tuzaklar kurmasıdır. Allah' ın onlara tuzak
lar kurması onların kurdukları tuzaklar nedeniyledir. Onlar tuzak kurdular tu
zakları kendilerine döndü. Onlar hileler ve oyunlar oynadılar içlerine kendileri 
düştüler.513 

47. Öyleyse sakın Allah 'ın peygamberlerine olan va 'dinden cayaca
ğını zannetme. Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir, intikam sahibidir. 

513 Miftah-u Daru's-Saade, s.579 -580 



462 •!• Beda i 'ut-tefslr 

48. O gün yer başka bir yerle değiştirilecektir; gökler de. (Jnsanlar 
da) bir olan, Kahhar olan Allah 'ın huzurunda toplanacaklardır. 

49. O gün günahkarları bukağı/ara vurulmuş olarak görürsün. 

50. Gömlekleri katrandandır, yüzlerin i  de ateş kaplayacaktır. 

51 . Allah herkese kazandığının cezasını versin diye (böyle olacaktır) .  
Şüphe yok k i  Allah hesabı çabucak görendir. 

52. İşte bu insanlara bir bildiridir! Onunla uyarılsın/ar, O'nun an
cak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sah ipleri de iyice öğüt alsınlar 
diye. 



HİCR SÜRESİ 
[99 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Elif, Lam, Ra. Bunlar Kitabın ve açık açık anlatan Kur' an'ın 
ayetleridir. 

2. O inkar edenler, keşke (zamanında) Müslüman o/saymışlar, diye 
temenni edeceklerdir. 

3. Bırak onları; yesinler, faydalansınlar, emel onları oyalayadursun. 
Yakında bileceklerdir. 

4. Biz, h içbir kasabayı (Levh-i Mahfuz 'da) belli bir yazısı olmaksızın 
helak etmedik. 

5. Hiçbir ümmet ne ecelinin önüne geçebilir, ne de (onu) geciktire
bilir. 

6. Dediler ki: "Ey kendisine Zikr (Kur'an) indirilen kişi, m utlaka sen 
bir delisin. 
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7. "Doğru söyleyenlerden isen bize melekler getirmeli değil misin?"  

8 .  Biz o melekleri ancak hak  ile indiririz. O zaman da kendilerine 
mühlet verilmez. 

9. Şüphe yok ki o Zikri (Kur'an-ı Kerim'i) Biz indirdik. Onu koruya
cak olan elbette Biziz. 

1 0. Anda/sun ki senden önceki ümmetler arasında da peygamberler 
gönderdik. 

1 1 .  Onlara gelen herbir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. 

1 2. Biz böylece onu günahkarların kalblerine sokarız. 

13. Öncekilerin sünneti de geçmiş bulunduğu halde onlar buna yine 
de inanmazlar. 

Tefsiri: 

Allah (c. c . )  şöyle buyurmaktadır: "Onlara her ne zaman bir elçi geldi ise 
yaln ızca onunla alay ettiler. İşte bundan dolayı da onu (şirki), suçluların kal
plerine işliyoruz. Öncekilerin izlediği yol gözlerinin önünde olmasına rağmen 
ona inanmazlar. " (Hicr, 15/1 1-13)  

Allah (c.c . )  i le  beraber başka ilahlara da kulluk etmek demek olan "şirk" in 
kalplere işlemesi kavramı Kur'an' da bu bakımdan iki ayrı yerde geçiyor ki , birin
cisi bu idi . 

İkincisi ise: Şuara suresindedir. Allah Azze ve Celle bu hususta şunları buyu
ruyor: "Onu (Allah 'ın kitabını) Arap olmayan birilerine indirseydik de onlara onu 
okusalardı onlar yine de inanacak değillerdi . İşte böylece inkarcılığı suçluların 
kalplerine işledik. O can yakıcı azabı görmedikçe (hatta görseler de) ona inan
mazlar." (Şuara, 26/198-201 )  

İbni Abbas; "şirk, Allah elçilerini yalanlayanların kalplerine tıpkı ipliğin iğne 
deliğine girdiği gibi girer" ' derken Ebu İshak şöyle diyor: "Bu ayetteki kalplere 
işleme hususu daha önceki dönemlerde gelmiş olan Allah elçileriyle alay eden 
suçlulara uygulandığı gibidir. Sapıklık eski dönemlerde suçluların kalplerine nasıl 
girip yerleşmişse bunların kalplerine de aynı şekilde girip yerleştirilmiştir." 

"Onu suçluların kalplerine sevkederiz, yönlendiririz ve yerleştiririz" ayetindeki 
"onu" kelimesinin açıklamasında fikir ve düşünce birliği gerçekleşmiş değildir. 
Kur'an yorumcusu ve tefsir alimlerinden İbni Abbas; "onu" kelimesinin işaret 
ettiği hususun Allah'a  eş koşmak olan "şirk" olduğunu söylemiş -Ahveşu'l-Evsat 
diye tanınan- Ebu'l-Hasan da bu fikri benimsemiştir. 

Yine Kur'an bilginlerinden Ebu İshak İbrahim bin Sırrı ez-Zeccac ve aynı fikri 
paylaşan arkadaşları, ayetteki "onu" kelimesiyle anlatılmak istenenin hak yoldan 
sapmak olduğunu söylemişlerdir. Rabi' bin Enes ise "onu" sözcüğüyle anlatılmak 
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istenenin Allah elçileri ve getirdikleriyle alay etmek olduğunu söylemiş, Kur'an 
tefsir bilgini, Ebu Zekeriya diye tanınan Ferra ise ; " "onu" sözcüğü Allah elçileri 
ve getirdiklerini yalanlamak anlamına gelir", demiştir. 

Bu yorumların hemen hepsi tek bir şeyi ifade etmektedir. O da Allah elçileri 
ve getirdikleriyle alay etmek, onları yalanlamak ve şanı yüce Allah'a eşler koşa
rak "şirk" e düşmektir. Gerçekten de bu eylem ve aktivitelerin tamamı Allah Azze 
ve Celle'ye eş koşmakta olan müşriklerin yaptıkları eylemlerdir. Eksikliklerden 
yüce olan Allah kendine eşler koşan müşriklerin bu eylemlerinden dolayı şirk ve 
sapıklığı onların kalplerine sokup yerleştirdiğini açıklamaktadır. 

Tüm bu açıklama ve fikirlerden sonra bu hususta ekleyeceğim şey ise şu
dur; cümlenin yapısı değerlendirildiğinde "O'na inanmazlar, inanmayacaklar" 
ayetindeki "O'na" ifadesi ile ayetin öncesinde geçen "O'nu sevkedip işleyerek 
yerleştirdik, " ifadesindeki "O'nu" sözcüğü aynı "O" zamirini alarak aynı yapıya 
sahip olduklarından ve aynı şeyi işaret ettiklerinden birbirinin aynı gibi görülür
ler 

Ancak ayetlerde geçen ifadeler Kur'an bilginleri tarafından ele alınıp ince
lendiğinde cümledeki yerleri, yapıları ve anlamları bakımından değerlendirilince 
ortaya çıkacak fikir ayrılıklarından sonra bunların nasıl olduğu görülecektir. Yani 
ayetin ikinci bölümünde; Allah 'a  eş koşmaları, Allah elçilerini ve getirdiklerini 
yalanlamaları ve onlarla alay etmeleri nedeniyle "O'na inanmazlar, inanmaya
caklar" , cümlesindeki O'na ifadesi Kur'an'a işaret etmektedir. 

Öyleyse bu durumda birinci bölümdeki ifade; "Kur'ana inanmayanların 
kalplerine o Kur'an' ı yönlendirir oraya sevkederiz" , şeklinde olacaktır. Ayetin bi
rinci ve ikinci bölümündeki "O" sözcüğü ile K. Kerim kastedilmişse bu durumda 
cümleye; "O'nu inkar edenlerin kalplerine Kur'an' ı yönlendirir ve oraya sevkedip 
yerleştiririz" , anlamını nasıl verebiliriz? 

Bu soruya şöyle cevap verebiliriz: "İnkar edenlerin kalplerine, Kur'an yön
lendirilip sevkedilerek yerleştirilir. Böylece inkarlarının haksız kendilerinin de 
yalancılardan olduklarını bilirler. Öyleyse onların Kur'an'ı inkar etmeleri inat
larından ve haksızlıklarından kaynaklanıyor demektir. Bu durum tıpkı Kur' an· a 
inanan Mü'minler' in inançları sebebiyle imanlarının tasdik edilip desteklenmesi 
için kalplerine Kur' an' ın yerleştirilmesi gibidir. 

Burada denilmek istenilen bir diğer anlam ise şudur: Allah elçilerini ve ge
tirdiklerini yalanlamaları, onlarla alay etmeleri ve doğru yoldan sapmaları ne
deniyle inkarcıların kalplerine sevkedilip yerleştirilen şey, "yalanlamak ve dola
yısıyla doğru yoldan sapmaktır." Bu durumda söz konusu olan ayetin anlamı ,  
yalanladıkları halde Kur' an' ın kalplerine girmesi ve orada yerleşmesi olacaktır. 
Oysa inkarcıların kalplerine yalanlama ve sapıklık girip yerleşmiştir. Öyleyse 
şöyle soralım: " inkar ettikleri ve kabullenmedikleri şeyin kalplerine sokulup yer-
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leştirilmesi ne anlam ifade eder? Bunun anlamı, Allah'm var ve bir oluşunun 
delillerinin inkarcıların aleyhlerine kanıt olmak üzere kalplerine yeıleştirilmesidir. 
Onlar böylece bil irler ki, inkar edip kabul etmedikleri şey hak ve gerçektir. Buna 
rağmen kendileri onu yalanladıklarınm da bilincindedirler. Yoksa inkarlarında 
haklı olduklarını onaylamak ve kendilerinin Allah katında sevilenlerden olduk
larını vurgulamak üzere bir destek olarak kalplerine Kur'an sevkedilmiş değildir. 
Kur'an bunların kalplerine girerken inanan ve tasdik eden kişinin kalbine girişiyle 
girmez. Kalplerine Kur' an girdikten sonra onu bile bile yalanlamaları girmeden 
önce yalanlamalarından daha büyük bir inkarcılıktır. Hakkı gerektiği gibi bildik
ten sonra yalanlayan kişinin durumu onu bilmeden yalanlayanın durumundan 
daha kötüdür. Bu hususları ayrıntılı olarak etraflıca düşünmek gerekir. Çünkü bu 
anlattıklarımız tefsir ilminin inceliklerindendir. İnsanı doğrulara ulaştırarak başarı 
veren Allah'tır.514 

Noksanlıklardan yüce olan Allah önce Hz. Lut'un gönderildiği toplumun 
durumunu, h ikayesini ve imtihan edildikleri şeyi anlatıyor ve şöyle buyuruyor: 
"Elbette bütün bunlarda düşünce ve anlayışı olanlar için çıkarılacak deliller var
dır. " (Hicr, 15175) 

Bu ayette geçen ve düşünce ve anlayışı olanlar diye çevirdiğimiz "el
mütevessimOn" kelimesi bir takım işaretlerden anlam çıkarmasını bilenler, kendi
lerini haram kılınanlardan ve her tür aşırılıklardan sakmdıranlar, derin, etkili ve 
isabetli görüşü olan kimseler gibi anlamlara gelmektedir. 515 

14 .  Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar; 

15 .  (Yine tasdik etmeyecekler ve) muhakkak ki: "Gözlerimiz döndü
rülmüş; hatta biz büyülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir. 

514 Şifau'l-Alil, s. 61 -62 
515 İğasetü' l-Lehfan, 1/48 



Sure: 15 • H icr Suresi ·:· 467 

1 6. Andolsun ki Biz gökte burçlar yaratmış ve onu (göğü) seyreden
ler için süslemişizdir. 

1 7. Biz o göğü koğulmuş her şeytandan koruduk. 

1 8. Kulak h ırsızlığı yapan müstesna; onun ardına da apaçık bir ateş 
parçası düşmektedir. 

1 9. Yeri de döşeyip yaydık. Orada sağlam kazıklar (dağlar) koyduk 
ve oralarda ölçülmüş her şeyden (bitkiler) bitirdik. 

20. Orada hem sizin için, hem de rızıkların r temin edemeyeceğiniz 
kimseler için bir çok geçim kaynakları yarattık. 

21 . Hazineleri nezdimizde bulunmayan h iç bir şey yoktur. Biz, onları 
ancak belli bir miktar ile indiririz. 

Tefsiri : 

Allah Az.ze ve Celle şöyle buyuruyor: "Hazineleri ve kaynağı bizim katımızda 
olmayan h iç bir şey yoktur. Ama biz onları kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye 
göre indiririz. " (Hicr, 15/2 1 )  

Herhangi bir hazinenin içinde bulunanlardan bir şeyler alabilmek için onun 
anahtarlarını elinde bulunduran kimseden istemek gerekir. Yani hazine sahibini 
bırakıp elinde bir şey olmayan veya bir şeye güç yetiremeyenlerden bir şeyler 
istemek anlamsızdır. 

Bununla ilgili olarak bir başka ayette Allah (c.c. ) buyuruyor: "Elbette her 
şeyin -dönüp dolaşıp- varışı Allah 'adır. " (Necm, 53/42) 

Bu ayet büyük bir hazineyi kapsamaktadır: İstenilen her şey amacına uy
gun olarak ve Allah için istenmiyor ve O'na ulaşamıyorsa o şey yok olmaya 
mahkumdur ve sonuçsuzdur. Çünkü ulaşacağı bir hedefi yoktur. Kendisine ula
şılacak olan ise her şeyin varacağı son noktadır. Her şey Allah' ın yaratmasına, 
iradesine, hikmetine ve ilmine ulaşacaktır. Allah (c .c. ) bütün isteklerin varacağı 
son makamdır. Allah için sevilmeyen her şey, seven kişi için sıkıntı ve azaptır. Al
lah için yapılmayan her iş yok olmaya mahkum ve değersizdir. O'na ulaşmayan 
ve bağlanmayan her kalp mutsuz, saadeti engellenmiş ve kurtuluşa ulaşmaktan 
alıkonmuştur. Tüm bu anlatılmak istenilenler: "Hazinesi ve kaynağı bizim katı
mızda olmayan hiç bir şey yoktur. " ve "Ve her şeyin -dönüp dolaşıp varacağı
sonu Allah 'adır, " ayetlerinde bir araya gelmektedir. 

Şanı yüce olan Allah, bırakılıp ta O'ndan başka kendisinden istekte bulu
nulacak bir varlık yoktur. O, her şeyin başlangıcı ve varacağı sondur. Bu özel
liğin altında Allah ' ı  birleme esası olan tevhidin büyük bir sırrı yatmaktadır. O 
da: Kalpler, ancak Allah' a  bağlanırsa sakinleşir, kararlılık kazanır ve tatmin olur, 
ayetinde kendini bulmaktadır. 
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Kendisinden bir şeyler istenen veya sevilenler arasında Allah (c .c . )  hariç her 
şey ya da herkes asıl amacın dışındadır. Zira insan,  Allah' ın zatını bırakıp baş
kalarını sever ve onlardan bir şeyler isteyecek olursa asıl amacını değiştirmiş 
demektir. 

Bu durumda işlerin varış yeri ve sonu iki ayn şeye olacaktır. Oysa yaratıl
mışların başlangıcının iki ayn asla dayanması -yani iki ayn yaratıcı olması- nasıl 
imkansızsa varacağı sonunun da iki olması imkansızdır, böyle bir şey olamaz. 

Sevgisi, değer vermesi, istekleri , dualarıyla buyruk ve yasaklara itaati 
Allah'tan bir başkasına olan kimsenin bu tutumu geçersiz ve emekleri boştur. 
Elde ettiğini sandığı hemen her şey hiçliktir. Sevgisi, değer ölçüleri, korkusu, 
istekleri ve duaları Allah'a olanları ise Allah (c .c . )  lezzetleriyle,  güzellikleriyle ve 
mutluluklarıyla sonsuza kadar nimetlendirecektir. 516 

22. Biz, rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderdik. Gökten de bir su 
indirip onunla sizleri suladık. Bunları siz b iriktiremezsin iz. 

516 el-Fevaid, s. 1 96 - 197 
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23. Muhakkak ki Biz, evet Biz, hem diriltiriz, hem de öldürürüz. (He
pin ize) varis olacaklar da Bizleriz. 

24. Anda/sun ki sizden önce gelip geçenleri de Biz bilmişizdir, sonra 
gelenleri de bilmişizdir. 

25. Şüphe yok ki Rabbin onları, toplayacak olandır. O, Hakimdir, 
herşeyi bilendir. 

26. Anda/sun ki, Biz insanı (Adem 'i) kuru bir çamurdan, değişmiş, 
şekillenmiş bir balçıktan yarattık. 

27. Cô.nn'ı da daha önceden (deri gözeneklerinden) içeriye n üfuz 
eden yakıcı ateşten yarattık. 

28. Hani Rabbin meleklere şöyle demişti: "Ben, kuru bir çam urdan, 
değişmiş ve şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacığım; 

29. "O halde onun yaratılışını tamamlayıp ona ruhumdan üflediğim 
zaman siz de derhal onun için secdeye kapan ın. " 

30. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. 

31 . iblis müstesna. O, secde edenlerle beraber olmayı kabul etmedi. 

32. (Allah) buyurdu ki: "Ey İblis, sen ne diye secde edenlerle beraber 
olmadın?"  

33. "Ben kuru b ir  çamurdan, değişmiş ve şekillenmiş bir balçıktan 
yarattığın bir beşere secde edecek değilim" dedi. 

34. "O halde çık buradan. Çünkü sen artık kovulmuş birisin" dedi. 

35. "Hiç şüphesiz Kıyamet gününe kadar lô.net senin üzerinedir. " 

36. "Rabbim, öyleyse bana tekrar diriltilecekleri güne kadar mühlet 
ver" dedi. 

37. Buyurdu ki: "Sen mühlet verilenlerdensin; 

38. "Bilinen zamanın günü gelene kadar. " 

39. "Rabbim dedi, beni azdırdığından dolayı yemin ederim ki, ben 
de yeryüzünde onlara (Sana isyanı) süslü göstereceğim, on ları toptan 
azdıracağım. 

40. 'f'ı.ncak onlardan ihlasa erdirilmiş, kulların müstesna. " 

41 . Buyurdu ki: "Benim uymayı taahhüt ettiğim dosdoğru yol işte 
budur. 

Tefsiri : 

Allah Teala şöyle buyuruyor: "O (c. c. } ,  bana göre dosdoğru yol işte budur, 
dedi ", ( el-Hicr, 15/41 ) 

Ebu! Hasan Ahfeş el-Evsat ise ayetin anlamını ;  "O (c. c. ); bana doğru gelen 
dosdoğru yol işte budur, dedi. " Şeklinde vermiştir. 
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Bu durumda iki husus söz konusu olacaktır: Birincisi; dilbilgisi kurallarından 
olarak bazı ilgeçlerin (yani bazı edatların )  diğer bazılarının yerine konulmak is
tenmesinden kaynaklanan bir yapıdır. Yani ayette kullanılan "aleyye" ilgeciyle 
anlamı "bana göre" iken, yerine konulan "ileyye" ilgeciyle anlamı "bana doğru" 
gibi bir hal almıştır. 

İkinci ise ; ayetin açıklama ve yorumu kelime anlamından daha öncelikli tu
tulmuştur. Bu da ilk dönem İslam alimlerinin tutumudur. Yani ayete "işte bu yol 
bana ulaşmaktadır" gibi bir yorum katmaktadır. Mücahid ise , "Hak -olan sözler 
ve işler- Allah' a  döner, yol Allah'ın yoludur. Onun yerini hiç bir şey tutamaz" 
demiştir. Bu açıklama da Ebu! Hasan Ahfeş el-Evsaf ın: "Bu ayetin anlam ve yo
rumu hakkında söylenenlerin bundan daha doğru olanı var mı?" dediği sözünü 
hatırlatmaktadır. 

Bu ayet hakkında şunlar da söylenmiştir: Ayette kullanılan ve "bana göre, 
bana karşı ,  bana doğru, bana ait, bana düşer, benim üzerime ve benim üzerimde 
gibi anlamlar ifade eden "aleyye" ilgeci ile sanki Allah Azze ve Celle; "onu açık
lamak, tanımlamak, varacağı yönü göstermek ve kanıtlamak benim üzerime bir 
gerekirliliktir" , gibi bir anlam ifade etmek ister gibidir. Burada sözü edilen her iki 
görüş te en-Nah! suresinin 16/9 . ayetinde "Ve size yolu doğrultmak yolun doğ
rusunu göstermek Allah 'a aittir, O'na düşer. " ifadesiyle benzerlik göstermektedir. 
Nitekim bu ayet için doğru olan yorum el-Hicr suresinin sözü edilen ayeti için 
de geçerlidir. Yani "Allah'a  yönelmiş olan doğru yol" ifadesi "orta ve adil olup 
Allah'a  varan yol" kavramıyla aynı özelliği taşımaktadır. 

Tufeyl el-Gunnevi bu hususla ilgili olarak şu beyti söylemiştir: 
Önceki kuşak gelip geçti doğru yolundan kendince, 
İşleri tersine çevrilir, ölüm insana gelince. 

Bu hususta şu da denmiştir: 
Uğrayacağız onlara; bizim varışımız onlaradır onların da bize, 
Bize ulaşırlar, ulaşırız onlara kavuşacağız birbirimize. 

Bir başkası da şöyle demiştir: 
Onlar ölüm gibidirler; hangi vadiye saldımsa onları, 
Yolum onlara varacak ya da bana ulaşacak yolları . 

Bu tip yapısı olan bir cümlede yukarıdaki şiirlerde olduğu gibi bir yere ya 
da birine ulaşmak, varmak vs gibi bir anlam elde edilmek isteniyorsa "bir şeyin 
sonuna kadar" benzeri bir anlam ifade eden "ila" ilgecinin kullanılması daha 
uygun olur. Eğer anlatılmak istenen durum bir gerekirlilik ise bu anlama uygun 
olan "ala" ilgeci kullanılmalıdır. Nitekim Gaşiye suresinin 25 ve 26. ayetleri bu 
durumu açıkça anlatmakta.dır. Şöyle ki : "Onların dönüşleri bizedir, (yani dönüş
leri bizde son bulur) , onları hesaba çekmek te bize düşer. (yani onları yaptıkla-
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rından hesaba çekmek bize bir gerekirliliktir. ) Lokman suresinin 23 . ayetinde; 
"onların dönüp varacağı son biziz" , diye buyrularak "ila" ilgecinin sona ulaşmak 
gibi bir anlamı belirtilmektedir. Buna ilişkin olmak üzere şu ayetleri de örnek 
gösterelim: 

"Gerçekten de onu bir araya getirmek ve okutmak biz� düşer. " (Kıyamet, 
75117 )  

"Yeryüzünde yaşayan her bir canlının rızkı Allah'ın üzerinedir," (Hud, 1 1/6) 

Bu ve benzeri ayetlerde "ila" ve "ala" ilgeçlerinin anlamlarını bulabiliriz. 

Bu husustan olmak üzere şöyle denilmiştir: "ala ilgecinin bu ve diğer ayet
lerdeki anlamlarda kullanılmasında ince ve hoş bir sır vardır. Buradaki ince sır, 
ayetlerin işaret ettiği doğru yola girmiş ve hayatını ona göre ayarlamış kimsele
rin hak üzere olduklarını kendilerine hissettirmektir. Nitekim şu ayetlerde Allah 
(c .c . )  müminler hakkında şöyle buyuruyor: "işte onlar Rab/erinden gelen bir 
h idayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. " (Bakara, 1/5) ve bir 
başka ayette Allah(c .c . )  Resulüne şöyle buyuruyor: "Öyleyse yalnız Allah ' ı  ve
kil tut. Çünkü sen doğruluğu apaçık olan hakkın (gerçeğin) doğrultusundasın. " 
(Nemi, 2 7179) 

Allah (c.c.) hakkın (gerçeğin) ta kendisidir. O'nun yolu da haktır dini de hak
tır. O' nun dosdoğru yolu üzere yürüyen ve gerektirdiklerini yaşayan hak üzere ve 
hidayette demektir. "ala" ilgeci buradaki anlamıyla incelendiğinde "ila" ilgecinde 
bulunmayan anlamların bulunduğu görülecektir. Burada da eşsiz bir sır vardır. 

"ala" ilgecinin yukarıda sözü edilen anlamının burada kullanılmasının ne 
gibi yararı var? Bu ilgeç hak ve hidayet yolu üzere olunmayı nasıl gösterir? Diye 
sorulursa, cevabımız şöyle olacaktır: 

Söz konusu "ala" ilgeci hak yola girilip kararlılıkla dosdoğru olunduğunda 
hak ve hidayet sebebiyle yüceliği ve üstünlüğü gösterir. Zaten "ala" ilgecinin 
kullanılması yüceliğe, kararlılığa, hakka ve dosdoğru yola işaret etmektedir ki, 
bu yolun yüceliğine, sağlamlığına ve istikametine işaret eder. Bu ise, sapıklık ve 
kuşkular anlatılırken onlarla birlikte kullanılıp; hakkında, içinde, içine, içerisinde 
vs. gibi anlamlara gelen "fi" ilgecinin tersine bir kullanımla dalmak, batmak, dal
dırmak ve gömmek gibi anlamlar ifade etmektedir. Buna örnek olarak diyelim 
ki, şu ayetlerde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: "Onlar kendi kuşkuları 
içerisine dalıp bocalar/ar. " (Tevbe, 9/45) 

Bir diğerinde: "Ayetlerimizi yalanlayan/ar karanlıklar içerisinde kalan kör
ler ve sağır/ardır. " (Enam, 6/39)  Başka bir ayette; "Şimdi sen onları belli bir 
vakte kadar kendi gaflet ve sapıklıkları içerisinde bırak. " (Mü'minOn, 23/54) Bir 
başkasında : "Onlar da onun (Peygamberin ve Kur'an' ın) hakkında şüphe ve gü
vensizlik içerisindedirler. " (Hud, 1 1/1 10) Yine bu hususta Allah ' ın -şu sözünü de 
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düşünelim: "Biz ya da siz, ikimizden biri ya doğru yol üzerinde hidôyetteyiz ya 
da apaçık bir sapıklık içerisindeyiz. " (Sebe' ,  34/24) 

Çünkü doğru ve hak yol sahibini yükseklere götürür ve onu yüceler yücesine 
çıkartır, sapıklık yolu ise sahibini aşağıların aşağısına sürükler. 

Allah Az.ze ve Celle 'nin, "Bana varan dosdoğru yol işte budur" diye bu
yurduğu ayetiyle ilgili olarak Kisfü'ye ait üçüncü b ir yorum daha vardır. Şöyle 
diyor: "Buradaki anlatım, el-Fecr suresinin 89/14. ayetinde olduğu gibi tehdit ve 
korkutma içermektedir. Nitekim: "Gerçekten de rabbin gözetlemektedir", ifadesi 
incelendiğinde yapılan uyarı görülmektedir. Bununla ilgili olarak şöyle bir örnek 
düşünelim, size uğramadan geçmemelerini insanlara bildirmek için onlara 'yo
lunuzun üzerindeyiz' , 'bize uğrayın' ve 'bize uğramadan geçmeyin' gibi ifadeler 
kullanırsınız ki, bu da bir uyarıdır. " Ancak burada Kisfü'nin açıklamaları bizce, 
gerekeni anlatmak için tam olarak yeterli değildir. Çünkü ayetin cümle yapısı bu 
tür bir yorumu engellemektedir. 

Nitekim İblis' in (Şeytan' ın) : "Kullarından sana içtenlikle samimi kalpten ina
nanların dışında mutlaka hepsini saptıracağım . "  (Hicr, 15/39-40) sözüne Şanı 
yüce olan Allah' ın: "Bana varan dosdoğru yol işte budur", ayeti bir cevap olmuş
tur. Allah (c .c . )  ise bunu kesin bir şekilde ifade ederek, içtenlikle samimi kalpten 
inanan ihlaslı kullan üzerinde Şeytanın herhangi bir etkisi olamayacağını ve on
ları saptıramayacağını vurgulamıştır. 

Böylece içtenlik ve kalp samimiyetiyle inanmanın oluşturduğu ihlasın en 
doğru yol olduğu ve bu yol üzere yaşayan ihlaslı kulların üzerinde şeytanın hiç 
bir otoritesinin bulunamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Çünkü Allah(c . c . )  
iblis' e :  "Bana varan dosdoğru yol işte budur. Bu yol üzere bulunan kullarımın 
üzerinde senin h içbir etkin olamaz. " Diye buyurmuş olduğundan yol Allah' ın 
yoludur. Şeytanın bu yol üzerinde etkisinin olması mümkün değildir. Bu yola ait 
çevrede de hiç bir etkileyiciliği bulunmamaktadır. Bu yol , Allah (c .c . )  tarafından 
korunmaktadır. Bu yol üzere hayatlarını düzenleyen ve gidişatlarını ayarlayanlar 
Allah düşmanlarından etkilenmezler. 

Akıllı ve bilge kişi bu konuyu önyargısız olarak ele alıp hakkıyla düşünmeli , 
bu anlamı incelemeli ve bununla diğer yorumlar arasında karşılaştırma yaparak 
hangi yorumun bu iki ayetin ruhuna daha uygun ve hangisinin Kuran' ın amaç 
ve istekleriyle ilk kuşak İslam bilginleri Selefin fikir ve açıklamalarına daha yakın 
olduğunu düşünmelidir. 

İmam Kisfü'nin yukarıdaki satırlarda bu ayet hakkında yaptığı açıklamaların
daki benzetmesini incelediğinizde göreceksiniz ki , "ala" ilgecine vermiş olduğu 
anlam içerisindeki 'tehdit ve korkutma benzetmesi' ile "(Dikkat et!) Gerçekten 
de Rabbin gözetlemektedir", ayetinin yorumunda yaptığı benzetmesi arasındaki 
farkın ortada olduğu bellidir. Çünkü ayetin cümle yapısı ve anlamı düşünüldü-
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ğünde aradaki durum gözden kaçmayacaktır. Nitekim doğru yol üzere olan bir 
kimseyi tehdit ederek; 'bana varan dosdoğru yol işte budur' denmez. Öyleyse 
Allah'ın dosdoğru yolu üzere olan kişi zaten bu yolla tehdit edilecek değildir 
tehdit edilmez de. Ama Allah' ın dosdoğru kabul etmediği bir yolla gidişatını sür
düren kimseyi de elbette tehdit etmek yerli yerindedir. 

Ancak bu ayetlerde kullanılmış olan "ala" ilgecinin bir gerekirlilik ifade et
tiğini söyleyerek yolun doğruluğunu ve Allah' ın bu yola rehberlik ettiğini bu il
gece bağlamakla anlam doğru açıklanmış olabilir. Belki ayette işaret edilen de 
budur. Ama ilgeçten önce -cümlenin anlamını bozmaksızın- bir bölümün belirli 
bir konumda ortadan kaldırılması ve bu bölüme işaret eden bir şeyin cümlede 
bulunması gerekir. 

Oysa bu cümlede çıkarılan bölüme ait herhangi bir işaret bulunmamaktadır. 
Ancak çıkarılan kısım bir belirteç (yani zarf) olursa anılmayabileceği gibi ona 
işaret eden bir etken de bulunmayabilir. Örneğin; "onun benim üzerimde (yani 
benden alacak) parası var" , demiş isek bu cümlede çıkarılan kısım bilinen ve var 
olan bir şeydir. Bu da, "onun benden alacak parası var" veya "onun bende olan 
alacağının miktarı ve kaydı var" demektir. 

Burada cümlenin aslından eksiltme yapılması uygun değildir. Bu tip uygu
lamalar; "Onun açıklaması da bize düşer" , ifadesinin bir benzeridir. Bu ayette 
de cümlenin yapısının gerektirdiği bir çıkartılma vardır. İlk dönem İslam alimleri, 
"cümlenin öncesi itibariyle anlam bütünlüğünün olması gerekir. Bundan dolayı 
her iki anlam da burada uygundur" , demişlerdir. 

Allah kendinden razı olası (hocam) Şeyhülislam Takiyyuddin Ahmed İbni 
Teymiye 'yi şöyle söylerken işittim: "Yukarıdaki iki örnek Allah' ın şu ayetine ben
zemektedir: "Elbette ki, doğru yolu göstermek bize düşer. (Bu) Ahiret de dünya 
da bize aittir, " (Leyi, 92/12-13)  K.Kerim'de bu anlamda birçok ayet vardır. " 

Kur'an bilginlerinin birçoğu Leyi suresindeki bu ayetle ilgili olarak sadece 
gerekirlilik anlamını savunmuş, bu ayetin anlamını "doğru yolun sapıklıktan ay
rılması ve açıklaması bana düşer", şeklinde yorumlamışlardır. Bu hususta ben 
de aynı görüşteyim . Bu alimler içerisinde İmam Beğavi gibi En-Nah! suresindeki 
ayeti yalnızca bu şekilde yorumlayanlar vardır. 5 1 7  

Beğavl Hicr suresindeki ayetle ilgili olarak ise üç farklı yorumu da söz konu
su etmiştir. Vahidi Basftatu 'l-Ma 'neyeyn adlı eserinde En-Nah! suresindeki ayetle 
ilgili olarak farklı yorumları da zikretmiştir. Hocamız İmam İbni Teymiye ise bu 
üç suredeki ayetlerin yorumlarıyla ilgili olarak Mücahid ve Hasan' ın yorumlarını 
tercih etmiştir.518 

517  Bknz. Tefsiru'l-Beğavi, (4/67) 
518 Medaricu's-Salikin 1/15 - 18  
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42. "Muhakkak Benim (has) kullarım üzerinde senin h içbir tasallu
tun olmaz. Azgınlardan sana uyanlar müstesna. 

43. "Şüphesiz ki onların hepsine va'd olunan yer Cehennemdir. 

44. "Onun yedi kapısı vardır. Her kapıya onlardan ayrılmış belli bir 
pay vardır. " 

45. Takva sahipleri ise muhakkak Cennetlerde ve pınar başlarında
dır/ar. 

46. "Oralara esenlikle, güvenle girin" (denilecek) .  

47. Biz onların göğüslerindeki kin i  söküp attık; kardeşler olarak se
dirler üzerinde karşılıklı otururlar. 

48. Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarı
lacak da değillerdir. 

49. Kullarıma haber ver ki: "Ben gerçekten Ben, Gafur ve 
Rahimim; 

50. "Ve h iç şüphesiz Benim azabım da elbette can yakacak bir 
azaptır. " 

51 .  Onlara İbrahim 'in konuklarından da haber ver. 
52. Hani konuklar onun yanına girip "selam"  olsun demişlerdi. O 

da (ikram ettiği yemeği yemediklerini görünce) : "Biz sizden -doğrusu
korkuyoruz" demişti. 

Tefsiri : 

Noksanlıklardan uzak ve yüce olan Allah Hicr suresi 52. ayetinde şöyle bu
yurmaktadır: "Onun yanına vardıklarında selam olsun dediler. O (İbrahim) ise 
biz sizden çekiniyoruz, dedi. " Bu ayette çekinmek, ürkmek ve korkmak anlam
larına gelen "veci " kelimesi kullan ılm ıştır. Korku ve çekinmenin yerleştiği yer ise 
kalptir. 519 

519 e l-Fevaidu'l-Muşevvak. s .  24 
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Bir başka ayette de Allah (c .c . ) şöyle buyurmaktadır: "Ve ona (Lut'a): Bunla
rın son kalıntıları da sabaha varmadan silinip ortadan kaldırılacaktır, diye hüküm 
verdiğimizi b ildirdik. " (Hicr, 15/66) 

Allah (c .c . )  burada vermiş olduğu hükmünü şöyle açıklamaktadır: "Bunların 
son kalıntıları dahi sabaha varmadan silinip ortadan kaldırılacaktır, " Buradaki 
hüküm önce kapalı ve zor anlaşılır olarak ifade edilip ardından da açıklanması 
yapılmıştır. Kapalı ve zor anlaşılır olan hükmün büyüklüğünü vurgulamak ve bu 
durumu yüceltmek için önce kapalı bir anlatım ve sonra da onun açıklanması yer 
almıştır. Elbette ki Allah (c .c . )  önce "Bunların son kalıntıları dahi  sabaha varma
dan silin ip ortadan kaldırılacaktır, " demiş olsaydı ayetin anlamı bu derece otu
raklı ve azametli olmazdı. Önce kapalı olan bölümün gelmesi, bu ifade, duyan 
kişiyi ayet hakkında hayrete düşürüp düşünmeye sürükleyerek ayetteki yüceliği 
daha iyi kavramaya zorlamaktadır. Böylece Kur'an' ı okuyan kişi, bir yandan bu 
hükmün ayrıntılarını kavramaya çalışırken diğer yandan ayetin gerçek yapısını 
öğrenmek için özendirilmektedir. 520 
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53. "Korkma! Biz sana çok bilgili bir oğul m üjdeliyoruz" demişlerdi. 

54. Dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelip çatmışken mi  bana gelip müjde 
veriyorsunuz? Artık neyi müjdeliyorsunuz?" 

55. Dediler ki: "Biz sana gerçeği m üjdeliyoruz. Onun için sakın ümit 
kesenlerden olma! " 

56. Dedi ki: "Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit ke
sebilir?" 

5 7. "Ey gönderilen elçiler" dedi, "başka göreviniz (var mı ,  varsa) 
nedir?" 

58. Dediler ki: "Gerçekten biz, günahkar bir kavme gönderildik; 
59. "LCıt ailesi bunlardan müstesnadır. Biz onların hepsini mutlaka 

kurtarıcı/arız. 

60. "Yalnız karısı müstesna. Onun mutlaka geride kalanlardan olma-
sını takdir ettik (ki onu da helak edelim) . "  

61 . Nihayet elçiler LCıt ailesine geldikleri vakit, 

62. (LCıt) dedi ki: "Doğrusu siz, tanımadık kimselersin iz. " 

63. Dediler ki: "Hayır, biz sana onların hakkında şüphe ettikleri şeyi 
getirdik. 

64. "Biz sana gerçekle geldik. Biz, şüphesiz doğru söyleyen/eriz. 

65. "O sebepten gecenin (uygun) bir bölümünde aileni yola çıkar; 
sen de arkalarından git. Sizden kimse arkasına dönüp bakmasın ve em
rolunduğunuz yere doğru gidin . "  

66. Ona şu kesin emri vahyettik: "Sabaha çıkarken onların arka:>ı 
mutlaka kesilmiş olacaktır. " 

67. Şehir halkı (Sedum/u/ar} sevinerek geldiler. 
68. "Bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni küçük düşürmeyin" 

dedi. 

69. "Allah 'dan korkun ve beni rezil etmeyin . "  

70. "Biz senin başka kimselere karışmanı yasaklamadık mı?" dediler. 

71 . Dedi ki: "Eğer evlenecek iseniz işte bunlar kızlarım. " 

72. Hayatın hakkı için, onlar gerçekten sarhoşlukları içinde şaşkın bir 
haldedirler. 

Tefsiri : 

Allah ( c.c . )  Hz. LCıt'tan ve onun kendisine gönderildiği toplumdan bahse
derken şöyle buyurmaktadır: "Onlar, "Biz sana ela/emin ( insanların) işine karış
mayı yasaklamamış mıydık?" Dediler. O (Lut) : işte kızlarım, (düşündüğünüzü) 
yapacaksanız (onlarla evlenerek yapın) ,  dedi. Ömrüne yemin olsun ki, onlar 
sarhoşlukları içinde şaşkın şaşkın bocalıyorlardı. " (el-Hicr, 15/70-72 ) 
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Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- dönemi olan birinci kuşak Selef ve son
raki dönem olan ikinci kuşak Halef Kur' an alimlerinin çoğu bu ayetin yüceler 
yücesi olan Allah' ın kendi elçisinin hayatı üzerine ettiği bir yemin olduğunu ifade 
etmiştir. Hatta birinci dönem alimleri arasında bu konuda anlaşmazlık olduğunu 
gösteren herhangi bir nakil de olmamıştır. Allah' ın onların hayatı üzerine yemin 
etmesi, Allah elçilerinin en büyük erdemlerinden birisidir. Bu yemin işi Allah 
elçileri için bir farklılık ve ayırıcı bir özellik olarak görünmektedir. Onların dışında 
herhangi bir kimse için böyle bir ayrıcalık ve üstünlük tanınmamıştır. Ünlü tefsir 
alimi Zemahşeri ise bu görüşümüze katılmamaktadır. 521 

O buradaki yeminin Hz. Lut'un hayatı üzerine olduğunu onaylamış ancak 
bu sözü söyleyenin melekler olduğunu savunmuştur. Zemahşeri şöyle diyor: "Bu 
şekildeki bir söz asıl denilmek istenen hususa aykırıdır. Yani melekler Hz. Lılt'a :  
"Ömrüne yemin olsun ki, onlar kendi sarhoşlukları içerisinde bocalamaktalar. " 
Demişlerdir. Oysa ayette geçen sözler iki seçenekli bir duruma pek meydan ver
memektedir. Ama cümlenin yapısal özelliği itibariyle öncesi ve sonrası birinci 
kuşak Islam alimlerinin anladığı tarzda olduğunu göstermektedir. Yoksa Mutezile 
ve Muattıla mezheplerinin görüşleri gibi değil. 

İbni Abbas bu hususla ilgili olarak şöyle diyor: "Ömrün hakkı için" diye baş
layan cümle "hayatına ve yaşadığına yemin olsun ki" demektir. Hem de "Allah 
(c.c. ) Hz. Lılt'tan başka herhangi bir elçisinin hayatı veya yaşantısı üzerine yemin 
etmemiştir." 

Ayette geçen ve "hayat, ömür ve yaşantı" olarak çevirdiğimiz el-amru ve 
el-omru ayn okunuşlarına rağmen aynı anlama gelen kelimelerdir. Ayette dile 
kolay gelen "el-amru" okunuş şekli ile kullanılmıştır. Zaten yemin bölümünün 
başına da " lam" harfinin "LE" yani "le" okunuş şekli getirilmiştir. Böylece ye
min özel bir nitelik kazanmakta ve ululanmaktadır. Bu yeminin insan hayatına 
edilmiş olması insan hayatının yüceliği ve yemin edilen hayat sahibinin de yüce 
bir kişiliği olduğunu vurgulamaktadır. Demek ki, bu şahıs hayatına yemin edile
cek kadar yüce bir makama ve değerli bir konuma sahiptir. O bu yönüyle tüm 
diğer insanlardan üstün olması ve büyük bir nimete sahip olmasıyla beraber tüm 
yaratıklar arasında farklı bir konumdadır. 

Ayette geçen ve bizim "bocalıyorlar ve şaşkınlık içindeler" gibi anlamlara 
gelmediğini söylediğimiz ifadede onlardan bahsederken Allah (c. c . ) ,  Hz. Lut'un 
halkını Lıltiliğin (homoseksüelliğin) verdiği kendi sarhoşlukları içerisinde şaşkın 
şaşkın bocalayanlar olarak nitelemektedir. Nitekim aşk sarhoşluğu içki sarhoşlu
ğuna benzer. Bu hususta şiirde şöyle deniyor: 

521 Zemahşeri, ikinci yorumu gündeme getiriyor. Ne var ki, bu yorumun yeterince tutarlı olmadığı
na işaret edercesine de şöyle diyor: "Buradaki hitabın Hz Peygambere olduğu fikri vardır. Çün
kü Allah (c.c.) O'ndan başkasının hayatına yemin etmemiş sadece O'nu ululamak için O'nun 
hayatı üzerine yemin etmiştir. " El-Keşşaf, (2/31 7  -318) . Aynca bkz. Taberi Tefsiri: (14/44) 
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Boş arzu ve isteklerin sarhoşluğu sürer de gider, 

Bilinmez ki ne zaman iyileşir de aklı başına döner. 522 

Allah (c .c. ) Hicr suresinin 15.  ayetinde; "Ömrüne yemin olsun ki, onlar sar
hoşlukları içinde şaşkın şaşkın bocalarlar," diye buyurarak yemin ederken ya
ratıklarının büyüklüğünü ve onların kendisi katındaki şerefini vurgulamaktadır. 
Onların arasından seçip yemin ettiklerinden birisi de elçisi Hz . Muhammed'dir. 
O'nun ululuğunu ve şerefini insanlara göstermek için Peygamberinin hayatı üze
rine yemin etmektedir. Şair şöyle diyor: 

Yemin ettim gökleri yaratana ve onu yükseltene, 
İki denizi kavuştururcasına bir araya getirene 
Kuşkuya yer bırakmadan mantıkla akla hitabedene 

Olaylarla sırları kavramak için ver deyip dileyene 
İnsan oluşun için yaratılan avuçların ellerin, 
Onlar en güzelidir ve en mükemmelidir güzellerin 

Yemin Kur' an' da, açık olan ve gizli olan olmak üzere iki türlüdür. Açık olan 
yemini yukarıda açıkladık. Gizli yemin ise iki kısımdır: Birincisi, Arapça' da yemin 
etmek için yemin edilen şeyin başına getirilen "lam" (Le) harfinin işaret etti
ği kısmın cümleden çıkarılmış olması ve bu "lam" harfinin onun yerini tutması 
şeklinde oluşan yemindir. Şu ayetler buna örnektir: "Yemin olsun ki canlarınız 
ve mallarınızla imtihan olunacaksınız. " (Ali İmran, 2/186) ve "Elbette ki, (yemin 
olsun ki) Cehennemi göreceksiniz. " (Tekasür, 1 02/8) 

İkincisi: Cümlenin anlam itibariyle yemine işaret etmesi şeklinde oluşan ye
mindir. Şu ayette olduğu gibi :  "Ve elbette (yemin olsun) ki, sizden her birin iz 
ona uğrayacaksın ız. Bu,  Rabbinin katında kesin olan bir hükümdür. " (Meryem, 
19/71 )  

Burada gizli olan yeminle anlatılmak istenirse : "Allah 'a yemin olsun ki, siz
den her biriniz ona uğrayacaksınız", şeklinde bir anlam çıkmaktadır. Peygam
berimiz -sallallahu aleyhi vesellem-' in şu hadisi de buna işaret etmektedir: 'Ateş ona 
ancak yeminin yerine gelmesi kadar dokunacaktır. " 523 Kur'an'ın bu tip yemin 
ifadeleri konusunda birçok görüş vardır. 524 

522 İbni' l-Kayyim el-Cevziyye; Et-Tibyan fi-Aksami' l-Kur'an (S: 428 -430) 
523 İmam Buhari, bu hadisi, (3/142) "cenazeler bölümü"nün, "çocuğu ölüp de karşılığını 

Allah'tan bekleyen kimsenin fazileti" başlığı altında rivayet ederken, İmam Müslim, (5/486) 
"İyilik ve akraba ve yakınlarla ilişkiyi kesmeme" bölümünün "çocuğu ölüp de karşılığını 
Allah'tan bekleyen kimsenin fazileti" başlığı altında rivayet etmiştir. 

524 El-fevaidü'l-Müşevvak; 1 1 7  
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73. Derken sabah güneş doğarken çığlık onları yakalayıverdi. 

74. Derhal oranın üstünü altına getirdik ve üzer/erine balçıktan pişi
rilmiş taş yağdırdık. 

75. Elbette bunda basiret sahibi olanlar için ibretler vardır. 

Tefsiri: 

El-Hicr suresi 75. ayette şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Elbette 
bunda gördükleri izlerden anlam çıkarmayı bilenler için işaretler vardır. " 

Bu ayette geçen ve "izlerden anlam çıkarmayı bilenler olarak çevirdiğimiz 
"el-Mütevessimin" kelimesi burada insanın ya da başka şeylerin çehresine şöyle 
bir bakınca bir takım anlamlar çıkartabilen ileri ve etkin görüş sahibi insanlar 
anlamına gelmektedir. "Senin yüz ifadende şunu gördüm" ,  diyen kişi işin gidi
şatını ve ortadaki durumları, işe şöyle bir bakınca kavramış demektir. Adeta işin 
ve bir kimsenin yüzü, siması ve çehresi diyebileceğimiz parçası işaret ve iz gibi 
anlamlara gelir. 

Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Biz isteseydik onları sana gösterirdik. Sen 
de onları çehrelerinden, simalarından ve yüzlerinden tanırdın . "  (Muhammed, 
47/30) Başka bir ayette şöyle buyrulmaktadır: "Bilmeyen kişi, onları iffetinden 
zengin sanır, sen ise onları (çehresinden, yüzünden ve) simasından tanırsın." 
(Bakara, 1/273) 

Tirmizi'nin Sünen adlı eserinde yer alan ve "Peygamber Efendimiz -sallallahu 

aleyhi vesellem- dedi ki" , diye başlayarak aradaki rivayet zincirini çıkardığından 
"Merfu" diye adlandırılan bir hadiste525 Peygamberimiz Efendimiz -sallallahu aleyhi 
vesellem-:  "Mümin kişinin zeka, sezgi ve anlayış ifade eden ferasetinden (ve ya 
firasetinden) korkun çünkü o Allah 'ın nuruyla bakar. " Dedikten sonra şu ayeti 
okudu: "Elbette bunda gördüklerinden anlam çıkarmayı bilenler için işaretler 
vardır. "  Her şeyin en iyisini bilen ise Allah 'tır. 526 

---- - - - - - ----------------

525 Tirmizi, (278/279), bu hadisi Hicr suresinin tefsiri hakkında rivayet etmiş ve bu hadisle ilgili 
şunları söylemiştir: "Bu hadis "garip" denilen ve tek bir kişi tarafından aktarılmış hadistir. Biz 
hadisi yalnızca bu şekilde biliyoruz. Bazı alimler bu hadisi nakletmiştir. Ancak Elbani onu 
nakleden hemen her zinciri zayıf görmüştür. Bkz. 1821 no'lu hadis. Sahih olan başka bir 
rivayet ise bu rivayete gerek bırakmamaktadır: ''Al/ah 'ın insanları çehrelerinden, yüzlerinden 
ue simalarından tanıyan kulları vardır. " Elbani bu hadisi 1293 no'lu hadis olarak eserinde 
kaydetmiş ve sahih olduğunu nakletmiştir. 

526 Bedai'u'l-Fevaid, (3/118 -1 19) 
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Kur'an alimlerinden olan Mücahid' in bu ayette geçen ve işaret ve izlerden 
anlam çıkarmasını bilenler yani "el-mütevessimin" kelimesi ilgili olarak: "Bu 
ayette "el-mütevessimin" kelimesiyle denilmek istenen feraset sahibi kimseler
dir" , dediği aktarılmıştır. İbni Abbas ise bu kelimenin bir şeye inceleyerek bakan
lar anlamına geldiğini söylemiştir. Katade; bu kelimenin ibret alanlar anlamına 
kullanıldığını söylerken Mukatil bin Süleyman, "düşünenler" anlamına geldiğini 
söylemiştir. 

Bu yorumlar temelde birbirleriyle çelişki arzetmemekle beraber gerçek an
lamıyla bakan bir insan dini yalanlayanların yaşadıkları ve barındıkları yerlerle 
eserlerine nasıl ve ne zaman bakarsa baksın onların davranış ve tutumlarının 
kendi başlarına neler getirdiğini ve gerilerinde miras olarak neler bıraktığını gö
rür, ibret alır ve düşünür. 

Allah (c .c . ) ikiyüzlülük edip münafıklık yapanlar hakkında şöyle buyuruyor: 
"Biz isteseydik onları sana gösterirdik sen de onları -simalarından, çehrelerinden 
ve- yüzlerinden tanırdın. Elbette anda/sun ki, sen onları konuşmalarından tanı
yacaksın. " el- Muhammed, 4 7 /30. 

Burada kullanılan "el-mütevessimin" kelimesinin iki türlü kullanıldığını söy
leyebiliriz. Birincisi; bakma yeteneğinin ve gözün bakış ferasetidir. İkincisi ise ; 
kulağın ve işitme yeteneğinin işitme ferasetidir. 

Allah rahmet etsin hocamız, Şeyhülislam İbni Teymiye'nin şunları söyledi
ğini duydum: "Allah (c.c . )  Peygamber' inin münafıkları tanımasını onların yüz, 
çehre ve simasına bakma isteğine bağlamıştır. Ancak konuşmalarından anlaşılan 
herhangi bir şarta bağlamamıştır. Bunun yerine, "kuşkusuz andolsun ki, sen, on
ları konuştuklarında sözlerinden tanıyacaksın" , diyerek Peygamberine yeminle 
pekiştirmeli bir ifade kullanarak durumu haber vermiştir. Bu hitabın üstü kapalı 
imalı ve işaretlerle sembolik sunuş biçimidir. Söylenen sözün ve kullanılan cüm
lelerin kapsamlarını ve amaçlarını göstermektedir. 

Konuşma da takibolunan ifade; doğru ve anlaşılır ifade ile yanlış ve anlaşı
lamayan hatalı ifade olmak üzere iki türlüdür:527 Doğru ve anlaşılır olan ifade de 
iki çeşittir: 

Birincisi: Zekanın keskinliğidir. Bu hususta; "bazınız getirdiği delille iddiasını 
kanıtlamada diğerlerinden daha keskin zekalı olabilir. " Hadisini gösterelim. 528 

İkincisi ise : sözün imalı yani üstü kapalı bir biçimde kinayeli olarak ima ve 
işaret yoluyla anlatılmasıdır. 

527 Bkz. Lisanü ' l  Arab, (7/4013) ,  Lahn maddesi 
528 Bkz. Buhari, (5/430) Şehadetler kısmı, nasıl yemin edilir bölümü . Müslim, (4/302) davalar 

bölümü, Hakimin hükmünün batını değiştiremeyeceğine dair bölüm. 
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Şairin şu sözü de bunu doğrular niteliktedir: 529 
Sözün en tatlısı çekenidir iştihasını işitenin, 
Yapısı bir ölçü ve ayarda olanıdır cümlenin, 
Söz bazan anlaşılmaz olur bazan doğru ve ahenkli, 
Sözün en hayırlısı odur ki , ola anlamlı ve nağmeli . 

•!• 481 

Bunlara üçüncü bir şık daha ekleyebiliriz: Konuşanın cümle yapısında keli
me, dilbilgisi ve mantıksal bozukluğun varlığıdır. Bu durum söylenen sözün tama
men değiştirilmesini gerektirir. Bu, ya yanlışlıkla olur ya da kullanılan kelimelerin 
gerçek anlamlarının dışında gizli bir anlamda kullanılmasından kaynaklanır. 

Burada ulaşılmak istenen amaç şudur: Noksanlıklardan uzak olan Allah'ın 
Peygamberine hitap ederken yeminli pekiştirme ile "elbette anda/sun ki, " di
yerek münafıkları konuşmalarından tanıyacağını bildirmiştir. Konuşan kişinin iç 
dünyası ve kalbinde sakladıklarıyla konuşmasının içeriğini kullandığı sözcükler
den ve anlatımından anlaşılabilir. Çünkü o kişinin iç dünyası ve ruhsal durumu 
yüzünden öte kelimeleri aracılığıyla konuşmasına yansıyacak böylece sözü söy
leyenin amacı söylediklerinde görülecektir. 

Keskin ve isabetli görüş sahibi olmak olan feraset (veya firaset) ,  işitme temelli 
ya da görmeye dayalı olmak üzere ikiye ayrılır. Tirmizi' nin Ebu Said el-Hudri 'den 
rivayet ettiği hadiste şöyle geçmektedir: Peygamber Efendimiz -sallallahu aley
hi vesellem-:530 "Müminin ferasetinden korkun çünkü o, Allah 'ın nuruyla bakar 
dedikten sonra şu ayeti okudu: "Elbette bunda gördüklerinden anlam çıkarmayı 
bilenler için işaretler vardır."531 

Şu aktardıklarımızdan ve açıklamaları sıraladıktan sonra bu hususta bizim 
görüşümüz ise şudur: 

Tevessüm:  Arapça yapısı itibariyle "VS.M."  kök yükleminin "SİMA" masta
rından türetilmiştir. Kelimenin anlamı gördüklerinden anlam çıkarmayı bilmektir. 
Bunun etken ortacı olan "mütevessim" sözcüğü, etkili ve keskin görüşlü olan 
ve bakıp gördüklerinden anlam çıkaran ferasetli kimse, demektir. Çünkü feraset 
sahibi kişi, kendisi için görünmeyen bir şey hakkında bakıp gördüklerinden yola 
çıkarak kanıtlar çıkarmaktadır. Açık ve bilinen kanıtlardan hareket ederek imanı 
görebilmektedir. Bu nedenle Allah (c .c . )  işaretleri ve bu işaretlerden yararlan-

529 Bu iki beyit, Ebu Ali el-Kal i'ye ait el-Emali adlı eserinde (li5) geçmektedir. Beytin ilk satırı şu 
şekilde de gelmiştir: 
Sözün en tatlısı çekenidir iştihasını nefislerin, 
Yapısı bir ölçü ve ayarda olanıdır cümlelerin, 
Bkz. Lisanü' l-Arab, (7/4014) ve Hitabi 'nin Garibu'l-Hadis, (2/532) 

530 Medaricü's-Salikin (2/482 -483) 
531 el- Muhammed, 47/30. 
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mayı bu kimselere özgü bir nitelik durumuna getirmiş gibidir. Çünkü onlar ba
kıp gördüklerinden hareket ederek Allah elçilerinin kendilerine bildirdikleri emir, 
yasak, sevap ve ceza gibi, dinin prensiplerinin kanıtlanması hususunda deliller 
çıkartırlar. 

Allah (c .c . )  bu özelliğini Hz . Adem'e her şeyin ismini öğrettiğinde ilham et
miştir. Hz. Adem'in oğulları da tıpkı O'nun gibi birer insan ve aynı görevleri yerli 
yerinde yapacak halifeleri olduklarına göre, aynı yetenek ve aynı kalp aynı şey
leri yapabilir. Insanoğlu bu yeteneğinin çalışmasıyla gerektiğinde deliller oluşur, 
ibretlik olaylar gerçekleşir ve insanın yaratılışında var olan özellikler konusunda 
kanıtlayıcı delillerin kesinliği netleşir. 

Allah (c .c . )  Elçilerini insanların yaratılışında bulunan özellikleri ve gerekirli
likleri hatırlatıcı ve uyarıcılar olarak göndermiştir. Onlar insanın sözü edilen nite
liklerinin eksik kalmış ya da unutulup yok olmağa yüz tutmuş yönlerini tamamla
yıcıdır. Elçiler görevlerini yerine getirirken ilahi vahiy ve imanın nuruyla hareket 
ederler. İmanın nuru ve ilahi vahye feraset ve ilahi yetenek nurunu da eklerler. 

Bu durumda insanın hayatında nur üstüne nur oluşur. Böylece insanın mü
kemmeliyet yolunda anlama ve kavrama duygusu güçlenir. Var olan nur daha 
güçlenip muhteşem bir hal alır. Kendisini oluşturan parçaların çeşitliliği artıp bir
likteliği süreklilik kazanır. Bu durum öyle bir aşamaya ulaşır ki , bu nur, insanın 
yüzünde, sözünde ve amellerinde hatta tüm varlığında görülene kadar artmaya 
devam eder. 

Allah ' ın hidayetini kabul etmeyen başını diğer işlerden çevirip dikkatini ona 
vermeyen dolayısıyla ilahi hidayetin kalbini yalnızca yüzeysel etkilediği kişi ken
dini karartmış, aldatmalara başvurmuş, kavrama ve anlama yetenekleri körelmiş 
ve imanın gerçeklerinden yoksun olmuş demektir. Bu durumda o kişi , gerçekleri 
yalanla karıştırır da sapıklığı hakkın yolu, hakkın yolunu sapıklık, olgunluğa er
miş olmayı sapıtmak ve sapıtmayı da olgunluğa ermiş olmak olarak kabul eder. 

Bu hususta Allah (c .c . ) şöyle buyuruyor: "Hayır! Aksine, onların yaptık/an 
kötülüklerin kazandırdığı ile kalpleri kirlenmiştir. " (Mutaffifin 83/14) 

Bu ayette geçen "er-reyn" ve "er-ran" , kelimeleri hakkı görmekten ve ona 
bağlanıp itaat etmekten kalbi alıkoyan kalın örtü anlamına gelir. 

Etkin ve keskin görüşlülük feraset, algılama, kavrama ve anlama yeteneği
nin güçlenip ya da zayıflamasına göre değişiklik arzeder. 532 

532 Medaricü's-Salikin. ( 1/ 130) 
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76. Ve elbette o yerler, işlek bir yol üzerinde bulunuyor. 

77. Elbette bunda iman edenler için muhakkak bir ibret vardır. 

78. (Hz. Şuayb 'ın kavmi) Ashab-ı Eyke (sık ormanlıkta oturan lar) da 
gerçekten zalim kimseler idi. 

79. Bu sebeple onlardan intikam aldık. Her ikisi (Sedum ve Eyke 
şehirleri) de hala görülüp tanınan bir yol üzerindedirler. 

80. Anda/sun ki (Semud kavmi olan) Ashab-ı Hicr de peygamberleri 
(Salih 'i) yalanlamışlardı. 

81 . Biz, onlara ayet (ve mucize) /erimizi vermiştik de bunlardan yüz 
çevirmişlerdi. 

82. Onlar güven içinde dağlardan evler yontup oyarlardı. 

83. Derken sabaha girdiklerinde onları da o çığlık yakalayıverdi. 

84. Kazandıkları kendilerine hiçbir fayda vermedi. 

85. Biz gökleri, yeri ve aralarındaki/eri ancak hak ile yarattık. Şüp
hesiz o saat (kıyamet) gelicidir. O halde (şimdilik} sen onlara güzellikle 
davran! 
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86. Şüphesiz senin Rabbin herşeyi yaratandır, herşeyi bilendir. 

87. Anda/sun ki Biz sana tekrarlanan yediyi ve şu Kur'an-ı Azim'i 
verdik. 

88. Sakın bazılarını faydalandırdığımız şeylere (mal ve servete) iki 
gözünü dikip uzatma. Onlar için tasalanma da. Mü 'minlere de kanadını 
indir. (Alçakgön üllü ol!) 

89. Ve de ki: "Şüphesiz ben, evet ben açıkça (sizi) uyarıcıyım. " 

90. Nitekim bölüşen/ere de (azab) indirmiştik; 

91 . Onlar ki Kur'an'ı parçalara ayırmışlardı. 

92. Rabbine and o/sün ki, onların hepsine elbette soracağız; 

93. Yapmakta oldukları şeyleri. 

94. Artık emrolunduğunu açıkça bildir. Müşriklerden de yüz çevir. 

95. O alay edip duranlara karşı muhakkak ki Biz sana yeteriz. 

96. Onlar ki Allah ile beraber başka bir ilah tanırlar. Onlar yakında 
bileceklerdir. 

97. Anda/sun ki onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığı
nı da elbette biliyoruz. 

98. Artık sen hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden 
ol. 

99. Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. 

Tefsiri : 

"Ve sana yakin (ölüm) gelinceye kadar Rabbi'ne kulluk etmeye devam et! " 
El-Hicr, 15/99 

Buradaki "yakin" kelimesinin ölüm anlamına geldiği hususunda İslam 
alimlerinin fikir ve görüş birliği vardır. El-Hasen Ali bin İsa şöyle demiştir: "Allah 
(c.c . )  kendisine inanan kulları için ölüm dışında bir ecel yaratmamıştır. "533 

--- ------ ----
533 Medaricü's-Salikin, (3/316)  



NAHL SÜRESİ 
[128 AyetJ 

Rahman ve Rahim A/lah 'ın adı ile 

1 .  Allah ' ın emri(n i) geldi (bilin) . Artık onun vaktinden önce gelmesini 
istemeyin. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Allah 'ın buyruğu mutlaka yeri
ne gelecektir. Öyleyse artık onun tez gelmesini istemeyin. " (Nah!, 16/1 ) Ayette 
"geldi" diye anlam verdiğimiz "eta" yüklemi, -di' li geçmiş zaman kipi olmasına 
rağmen burada "şimdiki, geniş ve gelecek" zaman kiplerini adeta birarada ifa
de etmektedir. Allah Teala, sözünü etmiş olduğu emir, buyruk, iş ya da olayın 
doğruluğunu ve gerçekliğini kanıtlamak ve kaçınılmazlığını vurgulamak amacıy
la ayeti oluşturan cümleye -di'li geçmiş zaman kipiyle başlamış ve "iş, olay ve 
buyruk olupbitti ve öylece hüküm olundu" , der gibi bir anlatım kullanmıştır. Bu 
kullanım biçiminde; sözü edilen "emir yüklemini" geçmiş zaman kipinde kullan
masına rağmen aslında gelecekte kesinlikle gerçekleşecek olan bir şeyden bah
setmiştir. 534 

Noksanlıklardan yüce olan Allah (c .c . ) kullarına, kendilerine vermiş olduğu 
"nimetlerini" hatırlatıyor, onları, kendisini tanımaya, sevmeye ve elçilerini onay
lamaya ve kendisiyle kullarının buluşma zamanı olan din günü ahirete inanmaya 
çağırıyor. 

Bu hususlar kendisine "Suretu'n-Niam" (Nimetler suresi )  de denilen En
Nahl suresi'nin bütünlüğü içerisinde yeralmaktadır. Nitekim en-Nah! suresinin 

534 el-Fevaidu' l-Muşavvak; ( 103) 
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"O, insanı bir damla sudan yarattı " diyen 4'üncü ayetinden "Ve yarattığı şeyler
den sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcak
tan (ve soğuktan)  koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yaratan 
da Allah'tır. İşte böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizdeki n imetini ta
mamlamaktadır, " diyen 8l ' inci ayetine kadar ayetlerinin hemen hepsine dikkat 
ettiğimizde bunları anlayabiliriz. 

Allah (c.c . ) Müslümanlara, nimetlerin esasını daha doğrusu asıl-temel ni
metlerle ayrıntı halindeki nimetleri, yani birinci, ikinci ve devamında sıralanan 
nimetleri hatırlatıyor ve her bir nimeti tek tek sıralıyor. Ve kendilerine tüm bu 
saydığı nimetleri verdiğini haber veriyor. Nimetlerin başı olan İslam'ı kendilerine 
ayrı bir nimet olarak sunuyor ve Müslüman olmaları için onu tamamlıyor. Bun
dan sonra da tüm bu nimetleri inkar ederek onlar için şükretmeyip inkar yolunu 
seçenleri gündeme getirerek şöyle buyuruyor: ''Allah 'm nimetlerin i  öğrenip tanı
dıktan sonra onu inkar ederler. Onların çoğu kafirdir/er" (nah!; 16/83) 

Mücahid bu konuda şunları söylüyor: "Evler, barınaklar, hayvanlar, elbise
ler ve savaş zırhlarının tümünü Kureyşli inkarcılar biliyorlardı. Ancak, "bunlar 
atalarımızdan bize miras kalan mallardır", diyerek Allah' ın nimetlerini inkar edi
yorlardı .  

Avn bin Abdullah şöyle diyor: "Bazı kimseler; "falan olmasaydı durum şöyle 
şöyle olurdu," diyorlar. Ferra ve İbni Kuteybe bu konuda şunları söylüyorlar: 
"Kureyşli kafirler bu nimetlerin Allah'tan olduklarını biliyorlardı. Ancak "bunlar 
bizim ilahlarımızın şefaatleriyle (arabuluculukları veya vasıta olmalarıyla) gerçek
leşmiştir" , diyorlardı .  

Bir gurup Kur' an bilgininin şöyle dediği aktarılmıştır: "Bu ayette geçen "ni
met" Allah'ın elçisi Hz. Muhammed'dir. Kureyşli kafirlerin bu nimete karşı nan
körlükleri O'nun peygamberliğini inkar etmekle olmuştur." Bu haber Mücahid 
ve Süddl tarafından aktarılmıştır. 535 Bu görüş, inkarın gerçek kimliğini aslına en 
uygun ve en iyi şekilde açıklamaktadır. Çünkü burada nimetin en değerli ve en 
üstün olanının nimet olarak inkar edilmesi söz konusudur. 

535 Burada ayetle ilgili bu yorumları gündeme getirdikten sonra nimeti inkar etmeye yönelik 
amaçlar hakkında tercih edilen ise; "onlar için nimet, Hz. Muhammed'in Allah Elçisi olarak 
kendilerine gönderilmiş olmasıydı. Onlar da kendilerini Allah' tan başkalarına kulluk etmesin
ler diye davet eden Hz. Muhammed' in elçiliğini inkar etmişlerdi. Bu elçiliğin inkarı böyle bir 
nimetin inkarı olmuştur," görüşüdür. Bunu gösteren ise, iki ayet arasında Peygamber' den ve 
onun gönderildiği şeyden haber veren bir ayetin geçmesidir. Bu iki ayet arasında olan ayet 
Hz. Peygamber' in elçiliğinden ve elçiliğinin konusundan haber vermektedir. Anlam bakımın
dan kendisinden önceki ve sonraki ayetlerle irtibat kurmamast hususu söz konusu olmayınca 
akla yatkın olanı aradaki ayetin nimet inkarının bu anlamını destekler konumda olmasıdır. 
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Bundan önce ayetin yorumuyla ilgili olarak ele alınan üç farklı görü� için 
diyebiliriz ki, onlar nimetin Allah'tan bir başkasının eseri olduğunu söylediklerin
den Allah ' ın nimetini inkar etmiş sayılırlar. "Atalarımızın kendi atalarından miras 
olarak almış oldukları tüm bu nimetleri biz de -başkasından değil ama- yalnızca 
onlardan miras olarak aldık" diyen kişi aslında Allah ' ın kendisine verdiği o nime
tini bilmeyerek te olsa inkar etmiş ve kabul etmemiş demektir. 

Bu durum eski dönemlerde biri alaca deri hastalığına yakalanmış ve diğeri 
de kel olan iki kişinin nimetler hakkında söylediklerinin benzeridir. O dönemde 
yörenin kralı bir konuşma anında, bu iki özürlü kişiye Allah'ın bu özürleri yanın
da kendilerine vermiş olduğu diğer nimetleri hatırlattığında onlar nimetleri inkar 
ederek: "Bu nimetler atalarımızın ve aile büyüklerimizin birbirine miras olarak 
bıraktıklarından bizlere miras yoluyla kalanlardır. Biz bunları başkasından değil 
ama onlardan devraldık" , dediklerinde kralın da: "Eğer bu söyledikleriniz doğru 
değilse Allah (c .c . )  sizi eski yoksul ve ızdıraplı durumunuza geri döndürsün" , 
dediği rivayet olunmuştur. 536 

Onların yararlanıp durdukları nimetlerin miras veya kalıtım yoluyla kendile
rine ulaşması hususu, Allah' ın kendilerine bu nimetleri vermiş olmasının en açık 
ve güzel ifadesidir. Zira miras veya kalıtım olarak kendilerine kadar gelmiş bulu
nan tüm nimetler şanı yüce olan Allah' ın onların atalarına ve babalarına vermiş 
olduğu nimetlerden başkası değildir. 

Nimetlerin çıkış kaynağı itibariyle oluşan fikirlerden biri de, "falanca olma
saydı bu iş böyle böyle olmazdı" ,  diyenlerin savunduklarıdır. Bu durumda, ni
metlerin asıl kaynağı olan Allah (c .c . )  nimetlerden ayrı tutulmaktadır. Asıl kayna
ğından kesilen nimetler, ne kendisine ne de başkalarına yarar sağlayamayacağı 
gibi zarar da veremeyecek olan bir varlığa yönlendirilmektedir. 

Oysa onun buradaki görevi, varlıklar aleminden bir parça olmasının verdiği 
görevlerden biri olan "sebep olma" görevini yerine getirmesidir. Çünkü nimetle
rin varlığı yalnızca Allah'a  bağlıdır. Allah (c.c} olmazsa veya nimetlerin var olma
masını isteseydi onların hiç biri olamazdı .  

Zira nimetleri ve sebeplerini yaratan Allah, ilahlık makamına oturtulmak 
istenen o kişi eliyle nimetini istediği yere yönlendirmiştir. Yoksa nimeti hedefe 
ulaştıran "sebep kişi" o nimetin yaratıcısı değildir. Aksine bizzat Allah ' ın nimet
lendirmesiyle nimetlere kavuştuğundan "sebep kişi"nin kendisi de Allah(c .c . )  ta
rafından nimetlendirilmişlerdendir. 

Öyleyse sebepler de sebep olanlar da şanı yüce olan Allah'ın nimetlendir
diklerindendir. Noksanlıklardan yüce olan Allah dilerse başkaları aracılığıyla ve 

536 Yusuf suresinin tefsirinde (457. sayfada) 3.  madde olarak geçti. 
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başka yollardan nimetlerinin dağılımını gerçekleştirirdi. Sebeplerden bir sebep 
olduğu halde -bilinçsizce- ilahlık makamına oturtulmak istenen o kişinin nimet
lerde hiç bir etkinliği ve izi yoktur olamaz da. 

Sebepler ya da sebep olan kişiler, herhangi bir şeye sebep olma hususunda 
bile tek başlarına yeterli olamazlar. İşler, bazan durumların ve koşulların aksine 
gerçekleşir ki, Allah' ın dilediği doğrultuda düzenlenmiş demektir. Allah Azze'nin, 
sebep olma niteliğini verip sebepleri sebep kılması da O'nun nimetlerinden biri
dir, çünkü söz konusu nimetin gerçek sahibi O' dur. 

Eğer Allah (c. c . )  sebeplerin sebep olma eylemlerini ellerinden çekip alırsa 
lehlerine olan durumlar aleyhlerine döner de karşıt durumlar oluşur. Zaten Allah 
(c .c . )  tek başına ve gerçek anlamda mutlak nimet sahibi, nimetleri veren ve ni
metlerin yaratıcısıdır. 

Bir takım insanlar ise nimetlerin kendilerine ilahlarının aracılığı ve şefaa
tiyle olduğunu söylemekteler. Bu iddiaları savunan kimseler nimetlerin gerçek 
sahibini tanımadıkları ve O'nun hakkı olan mutlak sahipliği O'ndan başkasına 
tanıdıkları için Allah'a eş ya da eşler tanıyan müşrikler olmuşlardır. 

Allah'tan başka tapınılan ilahlar Allah (c .c . )  katında şefaatçi veya aracı ol
maktan çok uzak olmaları yanında en aşağılık kesimi oluştururlar. İlahlaştırılan
larla onları Allah ' tan başka ilahlar edinenler hep birlikte ateş, azap ve aşağılık 
reziller olmada birlikte olurlar. 

Yaratıkların Allah Azze ve Celle'ye en yakın ve en sevimli olanı bile O'nun 
katında -belki bazı günahların affedilmesine aracılık etmek olan- şefaatçi olmak 
için O'nun iznine ve her iki taraftan da razı olmasına bağlıdır. O'nun izniyle şefa
at etme hakkına sahip olmak bile bir nimettir. Çünkü şefaat etme hakkı tanınan 
kimse Allah (c.c . )  katında kendinden razı olunduğu için "şefaat etme nimeti" ile 
nimetlendirilmiş demektir. Kendine şefaat olunan kişi ise şefaat edilmeye layık 
olmuş yani her iki tarafa da nimet verilmiş demektir. 

Zaten gerçek anlamda O'ndan başka nimetlendirici ve ikram sahibi kim ola
bilir ki? Şanı yüce olan Allah şöyle buyuruyor: "Nimet olarak size ulaşan her 
ne varsa Allah 'tandır. " (Nah!, 16/53 ) Öyleyse kulun bir an için bile Allah ' ın ni
metlerinin, iyiliklerinin, bağışlamasının, vergisinin ve erdemlerle yüceltmesinin 
dışına ne dünyada ne de ahirette göz kırpacak kadar bir zaman bile olsa çıkması 
mümkün değildir.537 

537 Şifau'l-Alil, (36 -37) 
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2. O, kendi emri ile kullarından dilediği kimseler üzerine vahy ile me
lekleri: "Benden başka h içbir ilah olmadığını bildirin, o halde Benden 
korkun" desinler diye indirir. 

3. O, gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, onların ortak koştukları şey
lerden yücedir. 

4. O, insanı b ir nutfeden yarattı. (Buna rağmen) bakarsın ki o apaçık, 
bir hasım kesilivermiştir. 

5. Davarları da yarattı ki, bunlarda sizi ısıtacak şeyler ve bir çok men
faatler vardır. Onlardan yersin iz de. 

6. Akşamleyin getirişin izde de sabahleyin salıverişin izde de onlarda 
sizin için bir güzellik vardır! 

7. Onlar, kendi kendinize yarı canınız tükenmeden varamayacağınız 
bir memlekete ağırlıklarınızı yüklenir götürürler. Şüphesiz Rabbiniz çok 
esirgeyici, çok merhamet edicidir. 

8. Hem binmeniz için hem de süs olmak üzere atları, katırları ve mer
kepleri (yarattı) . Ve bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır. 

9. Doğru yolu göstermek Allah 'a aittir. Ama o yollardan bazısı da 
eğridir. (Allah) dilese idi elbette hepin izi toptan hidayete erdirirdi. 

Tefsiri : 

Allah (c .c . )  şöyle buyuruyor: "Yolun doğrusu A//ah 'ındır. (ya da Yolun doğ
rusunu göstermek Allah 'a  düşer) .  Yolun eğrisi de var. " En- Nah!: 16/9 

Asıl amaçlanan haktan sapan ve ondan uzaklaşan yol da vardır ki, bu yola 
"azgınlık yolu" ya da "sapıklık yolu" denir.538 

538 Hadi'l-Ervah, s.  68 
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1 0. Sizin için gökten bir su indiren O'dur. Ondan içecek de vardır; 
hayvanlarınızı yaymakta olduğunuz bitkiler de ondandır. 

1 1 .  O su ile sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyve
lerin her türlüsünden bitiriyor. Bunda düşünen bir topluluk için elbette 
birer ôyet vardır. 

12. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ay'ı size musahhar kıldı. Yıldızlar 
da O'nun emriyle boyun eğmişlerdir. Bunlarda aklını kullanacak bir top
luluk için elbette ôyetler vardır. 

1 3. Ve yine sizin için yerde çeşitli renklerde yarattığı şeyleri de (size 
musahhar kıldı). Bunlarda öğüt alan bir topluluk için elbette bir ôyet 
vardır. 

14. Yine O, denizi, ondan taze et yemeniz ve ondan giyeceğiniz zineti 
çıkarmanız için emrinize verendir. Gemilerin orada (suları) yararak gittik
lerini görürsun. O'nun lütfundan arayasınız ve (O'na) şükredesiniz diye. 

15 .  O, sizi çalkalayıp sallamasın diye, yeryüzünde sabit dağlar, ır
maklar ve maksatlarınıza ulaşasınız diye de yollar koydu. 

1 6. Ve nice alômetler de (yarattı) . Onlar yıldızlarla da yollarını bu
lurlar. 



Bedai 'ut-tefsir ------

1 7. Yaratan yaratmayan gibi olur mu h iç? Artık iyice düşünmeyecek 
misiniz? 

1 8. Allah 'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız (mümkün değil} , onları 
sayamazsın ız. Şüphesiz Allah çok mağfiret edendir, çok rahmet edendir. 

1 9. Allah, gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilir. 

20. Halbuki, Allah 'ı bırakıp da çağır(ıp tap)dıkları, h içbir şey yarata
mazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. 

21 . (Onlar) ölülerdir, diriler değil. Ne zaman diriltilecek/erini de fark 
edemezler. 

22. Sizin ilah ınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların ise kalbleri 
inkar edicidir. Onlar büyüklük taslayan/ardır. 

23. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açıklayacakların ı  da 
bilir. Muhakkak O, (büyüklük taslayan) müstekbirleri sevmez. 

24. Onlara: "Rabbiniz ne indirdi? "  denildiği zaman: "Geçmişlerin 
masalları (n ı) " derler. 

25. (Bununla) onlar Kıyamet gününde kendilerinin yüklerini (günah
larını) tamamen yüklendikten başka, bilgisizce saptırdıkları kimselerin 
yüklerinden bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat! Taşıyacakları bu 
yükler ne kötüdür! 

26. Kendilerinden öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Nihayet Allah bi
nalarını teme/ferinden yıktı ve üstlerindeki tavan başlarına yıkıldı. Ve 
azab onlara fark edemeyecekleri bir taraftan geldi. 

27. Sonra Kıyamet gününde de onları alçaltacak ve diyecek ki: "Hani 
haklarında (müminlerle) anlaşmazlığa düşüp, düşmanlık ettiğin iz ortak
larım nerede? "  Kendilerine ilim verilenler: "Bugün muhakkak zillet ve 
azab kafirleredir" diyeceklerdir. 

28. Onlar ki, (küfürle) nefislerine zulmedenler olarak melekler ruh
ların ı  alırken: "Biz h iç bir fenalık yapmazdık" (diyerek) teslim olurlar. 
(Melekler) : "Hayır, Allah sizin bütün yaptıklarınızı çok iyi bilendir" (di
yecekler) . 

29. "O halde, içinde ebedi kalıcılar olarak, girin Cehennem 'in kapı
larından . . .  Büyüklenen/erin yeri ne kötüdür! " 

30. Takva sahiplerine: "Rabbiniz ne indirdi?"  den ildi. Onlar da: "Ha
yır (iyilik indirdi) " dediler. Bu dünyada iyi hareket edenlere güzellik var
dır. Ahiret yurdu ise elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne 
güzeldir! 

31 . (Yurtları) Adn Cennetleridir ki oralara girecekler. Altlarından ır
maklar akar. Orada diledikleri (her nimet) onlarındır. İşte Allah takva 
sahiplerini böyle mükafat/andırır. 
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32. Onlar ki melekler hoş ve temiz olarak ruhların ı  alırlarken: "Selam 
size! İşleyegeldiklerinizin karşılığı olmak üzere girin Cennete" derler. 

33. (Kafirler) kendilerine o meleklerin gelmesinden yahud Rabbi
nin (azab) emrinin gelip çatmasından başkasın ı  mı beklerler? Onlardan 
öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar 
kendilere zulmediyorlardı. 

34. Bunun için işlediklerinin cezası onlara isabet etti, alay edip dur
dukları da kendilerini çepeçevre kuşatıverdi. 

35. (Allah 'a) ortak koşanlar (alayla) dediler ki: "Eğer Allah dileseydi 
biz de, babalarımız da kendisinden başka hiç bir şeye ibadet etmez, 
O'nun emrine aykırı olarak hiçbir şeyi haram kılmazdık. " Kendilerinden 
öncekiler de böyle yapmışlardı. Peygamberler üzerinde apaçık tebliğ
den başka bir görev var mı?  

36. Andolsun ki Biz her ümmet arasında: ''Allah 'a ibadet edin ve 
tağuttan kaçının" diye bir peygamber göndermişizdir. Allah içlerinden 
kimine hidôyet verdi, kiminin aleyhine olmak üzere sapıklık hak oldu. 
Şimdi yeryüzünde gezinin de yalanlayan/arın son u  nasıl oldu, görün. 

37. Onların h idôyete ermeleri için (ne kadar) h ırs göstersen de şüp
hesiz Allah, dalalette bırakmayı dilediği kimseye h idôyet vermez. Onla
rın h içbir yardımcıları da yoktur. 

38. Onlar var güçleriyle: "Ölecek kimseyi Allah diriltmez" diye Allah ' a 
yemin ettiler. Hayır, öyle değil. Bu O'nun gerçekleştirmeyi üzerine aldığı 
hak bir vaaddir. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

39. Hakkında ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklasın; inkar eden
ler de kendilerinin gerçekten yalancı kimseler oldukların ı  b ilsinler diye. 

40. Bir şeyi dilediğimiz zaman sözümüz ona sadece "ol"  dememiz
den ibarettir. O da derhal oluverir. 

41 . Zulmedildikten sonra Allah yolunda h icret edenleri Biz dünya
da elbette güzel bir şekilde barındıracağız. Ahiret mükôfatı ise mutlaka 
daha büyüktür. (Müşrikler) bilmiş olsalardı. 

42. Onlar sabredenler ve ancak Rabblerine tevekkül edenlerdir. 

Tefsiri: 

Allah (c .c . )  şöyle buyuruyor: "Bu dünyada güzel işler işleyip güzel davra
nışlarda bulunanlar için güzel mükôfatlar vardır. Ah iret yurdu ise daha hayırlı
dır. (Allah 'tan korkup) sakınan takva sahiplerinin yurdu ise ne kadar güzeldir. " 
(Nah!, 16/30) 

Bir başka ayette şöyle buyuruyor: "Zulüm gördükten sonra Allah için h icret 
edenleri dünyada güzelce yerleştireceğiz. Bilselerdi, ahiret yurdunun mükôfatı 
elbette daha büyüktür. " (Nah!,  16/41 ) 
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Yine bu surede şöyle buyuruyor: "Erkek ya da kadın, inanmış olarak iyi işler 
yapan/an mutlaka güzel bir yaşantıyla yaşatırız. Ve onların mükôfatlarrnı elbette 
yapmakta olduklarrnın en güzeli ile veririz. " (Nah!, 16/ 97) 

Allah (c .c) "Halilim" dediği Hz. İbrahim Halilullah'tan şöyle bahsediyor: 
"O'na bu dünyada iyilik ve güzellik verdik. Kuşkusuz ki o, ôhirette de iyi ve temiz 
kimseler arasında olacaktır. " (Nah!, 16/122) 

Burada işlenen bu anlam, ince ve eşsiz bir sırrı anlatmak için, bu surede 
bu ayetten başka dört ayrı yerde geçmektedir. Bu sure, noksanlıklardan yüce 
olan Allah' ın nimetlerinin asıl temellerini ve detaylarını saydığı için "nimetler 
suresi" diye de adlandırılmış bunlardan başka kullarına bu nimetlerin çeşitlerini 
bile kavrayamayacağı şekilde kat kat fazlasını ahirette vereceğini bildirmiştir. Bu 
nimetlerden bir kısmını dünyalık olarak kendilerine verdiğini eğer Allah'a  itaat 
edecek olurlarsa sözü edilen bu nimetlerin daha değişik türlerini nimet üstüne 
nimet şeklinde ahirette amellerinin tam karşılığı olarak kendilerine vereceğini 
bildirmiştir. 539 
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43. Biz, senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden baş
kasını peygamber göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. 

44. (Biz o peygamberleri) apaçık belge (mCıcize) lerle ve kitaplarla 
(gönderdik). İnsanlara kendilerine ne indirildiğini açıklayasın ve onlar 
da iyice düşünsünler diye sana da bu Zikri (Kur'fın'ı) indirdik. 

539 İ'lamü'l Muvakki'in, 2/1 72 .  
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45. Kötülükleri planlayanlar, Allah 'ın kendilerini yere batıracağından 
yahut farkedemeyecekleri bir taraftan kendilerine (ansızın) azabın gelip 
çatacağından yana emin mi oldular? 

46. Yahut onlar dönüp dolaşırken (azabın) kendilerini yakalayıver
mesinden (emin midirler) ? Onlar (Allah 'ı) aciz b ırakamazlar. 

47. Yahut kendilerini korku içerisindeyken yakalamasından (emin mi 
oldular) ? Rabbiniz gerçekten Rauftur, Rahimdir. 

48. Allah 'ın yarattığı şeylerin gölgelerinin zilletle ve itaat ediciler olarak 
durmadan sağa sola dönerek Allah 'a secde ettiklerini görmüyorlar mı? 

49. Göklerde olan, yerde olan canlılar ve melekler de hiç kibirlenme
den Allah 'a secde ederler. 

50. Üstlerinde her hususta hakim olan Rabblerinden korkarlar ve 
emrolunduklarını yaparlar. 

Tefsiri : 

Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Biz, senden önce de kendilerine vah
yettiğimiz kimselerden başka kişileri elçi olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsa
nız bilenlere sorun. Onları apaçık mucizeler, deliller ve h ikmet dolu kitaplarla 
(gönderdik) . "  (Nah!, 16/43-44) 

Yani ,  onları açık ayetlerle ve içinde doğru yola ermişlik olan hidayet, hayatı 
aydınlatan nur ve Allah' ı anmak olan zikir bulunan kitaplarla gönderdik. Ya da 
onlara açık ayetler ve içinde doğru yola ermişlik olan hidayet, hayatı aydınlatan 
nur ve Allah' ı  anmak olan zikir bulunan kitapları gönderdik. Peygamber Efendi
mizden önce indirilen iki kitap olan Tevrat ve Inci l ' i  görüp bilmektesiniz. 540 

Noksanlıklardan yüce ve uzak olan Hz. Allah bütün yaratıklarının kendisine , 
emir ve yasaklarını gözeterek secde ettiğini ifade etmekte ve bu hususta şöyle 
buyurmaktadır: "Göklerde bulunanlar ve yerde olan bütün canlılar ve melekler 
kendilerini büyük görme ve gururlanma duygusuna kaptırmadan Allah için saygı 
ve Allah 'ı yücelterek secde etmekteler. Üstlerindeki -egemen bulunan- Rab/erin
den korkuyor ve kendilerine ne buyurmuşsa onu yapıyorlar. " (Nah!, 16/ 49-50) 

Hz. Allah (c .c . ) ,  burada varlıkların kendisinin yüceliğine ,  üstünlüğüne ve her 
şeye egemen olduğuna inandıklarını ve kendisini yücelterek ve engin bir saygı ile 
kendisine boyun eğip secde ettiğini bildirmektedir.541 

540 Şifau'l-Alil, 39. 
541 Kitabu's -salat, s. 180 
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51 . Allah buyurdu ki: "İki ilah edinmeyin. O, ancak tek bir ilahtır. 
Onun için yalnız Benden korkun . "  

52. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Din (itaat) de daima 
ve yalnız O'nadır. Buna rağmen hôla Allah 'tan başkasından mı korku
yorsunuz? 

53. Elde ettiğiniz her nimet Allah 'tandır. Sonra size her hangi bir 
sıkıntı gelip çattığında O'na yalvarıp yakarırsın ız. 

54. Nihayet O, sizden sıkıntıyı giderdiğinde ise için izden bir grup 
Rabblerine şirk koşuverirler. 

55. Kendilerine verdiğimize nankörlük etmeleri için (böyle yapıyor
lar) . Öyle ise faydalanın bakalım! Yakında bileceksiniz. 

56. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan, o bilmezlere bir pay ayırırlar. 
Allah 'a anda/sun ki, uydurageldiğiniz şeylerden elbette sorguya çekile
ceksiniz. 

5 7. Bir de onlar Allah 'a kızlar isnad ederler. Haşa! O, m ünezzehtir. 
Halbuki candan arzuladıkların ı  da kendileri için isterler. 

58. Onlardan birine kız çocuğu müjdesi verilince kendisi pek öfkeli 
olarak yüzü simsiyah kesilir. 

59. Kendisine verilen kötü müjdeden ötürü kavminden gizlenir. Aşa
ğılanmayı göze alarak onu alıkoysun mu, yoksa onu diri diri toprağa mı 
gömsün? (Şaşırır kalır). Bak, verdikleri hükümleri ne kadar kötüdür! . . .  

60. Kötü örnek, -esasen- ahirete iman etmiyenlerindir! En yüce ör
nek ise Allah 'ındır. O mutlak galibtir, Hakimdir. 



Tefsiri : 

Sure :  16 • Nah l  Su resi ·:· 497 

Allah (c .c . ) en yüce niteliklerin kendisinin olduğunu ve kendi zatını en güzel 
niteliklerle nitelediğini şu sözleriyle bildirmektedir: "Kötü n itelikler ôhirete inan
mayanlara yakışır, en yüce sıfatlar ise Allah 'a özgüdür. Çünkü O, her şeyden 
üstün ve hikmet sahibidir. " (Nah!, 16/60) 

Bir başka ayette şöyle buyurmuştur: "Yoktan varederek yaratan, sonra 
yaratmayı tekrarlayan O 'dur. Bu,  O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde 
bulunan niteliklerin en yüceleri O'na aittir. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. " 
(Rum, 30/ 27) 

Ayıpları, eksikliklerle noksanlıkları alarak olgunluğu sıyırıp bir  kenara atan 
kötü nitelemeleri müşriklere ve onların akıl hocalığını yapanlara layık gören ve 
onları bu niteliklerle niteleyen Allah Azze ve Celle bütün olgunluk ve mükem
mellik nitelikleriyle en yüce nitelemelerin tek başına kendisine özgü olduğunu 
belirtmiştir. Burada kullanılan kelime, dilbilgisi ve yapısı itibariyle "en üstünlük" 
kipinde getirilmiş olup en yüce nitelemeleri ifade etmektedir. 

Bu nedenle Allah Azze ve Celle kendisi dışındaki tüm varlıkların sahip oldu
ğu nitelik ve nitelemelerden tamamen üstün ve hepsine aşkındır. Bir şey "mut
lak yokluk" ve "katıksız değişim" içinde olduğunda en yüce ve her şeye baskın 
nasıl olabilir ki? Bundan daha düşük başka bir niteleme olabilir mi? Allah (c .c . ) ,  
Allah ' a  özgü bir takım nitelikleri yok sayan "Muattıla" fikir ekolünün iddiaların
dan çok uzak ve çok daha yücedir. 

Kötü nitelemeler, Şanı yüce olan Allah' ın "mükemmeliyet niteliklerini" yok 
sayanların adlandırıldığı ve anıldığı niteliklerdir. Çünkü Allah (c .c . )  "mükemme
liyet nitelikleri" ile kendi zatını nitelemektedir. Bu nedenle , Allah (c .c . ) ;  kendi 
mutlak birliğini ve tek oluşunu, konuşması olan "kelamı"n ı  ve ilmiyle en yüce 
ve üstün şeyleri en ince ayrıntılarına kadar gerçekten bilmesi olan ilmini inkar 
eden kişilerle kendi zatının bazı niteliklerini inkar edenleri aynı değerlendirmeye 
tabi tutmuştur. Allah' ın ilahi herhangi bir sıfatının inkarıyla tüm sıfatlarının inkarı 
aynıdır. Zira bu tip fikirleri savunanlar zaman içinde, şanı yüce olan Allah' ı  O'na 
özgü üstün niteliklerden büsbütün soyutlama yoluna girmişlerdir. 

Ahirete inanan kişilere ait nitelikler; Şanı yüce olan Allah' ın mükemmellik ni
teliklerine yönelik olan nitelikleridir. Allah'a iman, Allah'a götüren yol olan ilim, 
bilinenlerin ustalıkla uygulanması olan marifet, kesin bilgi olan yakin, Allah' a 
kulluğun bütünlüğü olan ibadet, işlerinde Allah' ı  veli ve dost edinmek olan 
tevekkül, günahlarından pişmanlık duymak ve dönmek olan tevbe, dünyada 
haram-helal sınırını titizlikle korumak ve dünya hayatına gereğinden çok değer 
vermemek olan zühd, ahirette değer verip ona hazırlık olan rağbet, haram-helal 
bütünlüğünde taviz vermeme olan sabır, ilahi dileklerin kula yansımasına ta
hammül olan rıza ve şükür ile benzeri niteliklerdir. Bunları yok sayanlar elbette 
ki, en kötü nitelemeleri hak ederler ve onlarla anılırlar. 
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Noksanlıklardan yüce olan Allah' ın,  yarattıklarına olan üstü'1lüğünü ve on
lara gerçek anlamda egemenliğini kabul etmeyerek inkar eden ve kendi zatını ni
telediği, konuşması olan "kelam" , her şeyi gerçekten en ince ayrıntılarına kadar 
mutlak bilmesi olan "ilim" , her şeye gerçekten ve mutlak egemen güce sahipliği 
olan "kudret" , mutlak dilediğini yapması olan " irade" , mutlak ölümsüzlüğünün 
ifadesi olan "hayat" ve benzeri diğer sıfatlarından herhangi birinden veya hep
sinden Allah' ı  sıyırmak ve tüm niteliklerini inkar etmek isteyenler, kendilerini 
yüceliklerden kopararak kötü niteliklerle anılmaya mahkum etmişler, demektir. 

"Kötü nitelikler" ise , yoklukla hiçliğin kaçınılmaz gerekirlilikleridir. Bunun 
karşıtı da en yüce nitelikler olup "mutlak mükemmeliyet"i ifade eder. Mutlak var 
oluşun ifadesi olan "vücud sıfatı" ile nitelenen varlık ne kadar mükemmel olur 
ve mükemmeliyet nitelikleri ne kadar fazla olursa diğer varlıklardan üstünlüğü 
de o kadar yüce olur. Böylesi sıfatlar değişiklik kabul etmediği gibi değiştirilemez 
de. Bu durumda bu varlığın, sabitliği ve kesinliği kalıcı olup "değişmezlik" sıfatı, 
sabitlik ve kesinliğe özgü anlamları olan "mutlak mükemmellik" olur. 

Sözü edilen bu sabitlik ve değişmezlik nitelikleri, "sübut! sıfatlar" olarak şanı 
yüce olan Allah'a özgüdür. Allah (c .c . )  her şeyden en yüce ve üstünse; yüzü ve 
zatı anlamını ifade eden "vechi" her şeyden üstün, konuşması olan "kelamı" her 
şeyden üstün, işitmesi olan "sem' i"  her şeyden üstün ve görmesi demek olan 
"basan" her şeyden üstündür. Sahip olduğu benzeri sıfatları da en yüce ve her 
şeyden üstündür ve bu sıfatlara kendisi dışındaki diğer tüm varlıklardan daha 
layık demektir. 

İki varlığın,  en yüce sıfatlarda ortak olması ise mümkün değildir. İkisi eşit ol
duğunda biri diğerinden üstün olamaz. İkisi birbirine denk olamazlarsa bu sefer 
sadece biri en yüce sıfatı hak eden varlık olur. Oysa en yüce sıfatlarla nitelenen 
bir varlığın benzerinin ya da denginin olması mümkün değildir. Şu verdiğimiz 
örnekte yapılan açıklama ve akıl yürütme göstermektedir ki, her şeyden üstün 
ve yüce olanın tek, benzersiz eşsiz ve denksiz olması gerekmektedir. Öyleyse bu 
konuda benzetme de varsayım da imkansızdır. 

Çünkü yüceler yücesinin "mükemmellik sıfatı"nın kesinlikle kendinden baş
kasında olması imkansızdır. Dolayısıyla onun böyle olması, kendi yüce nitelikle
rinin yalnızca kendine özgü olduğunun kanıtlanmasındaki mutlak delildir. Boyut
larıyla ve kapsamlı düşünürsek bu kanıtların son derece açık ve güçlü olduğunu 
görürüz. Buradaki "mutlak kahır gücü"nün, Allah' ı  birleme olan tevhid ile benzer 
nitelikli olup birbirilerini gerektiren şeyler olduğu açıktır. 

Çünkü kahredici mutlak güç "kahhar" olacaksa ancak tek olabilir. Eğer ona 
bu konuda ortak olan biri olur da onu egemenliği altına alıp yok ederek kahre
demezse o, hiç bir şekilde "kahhar" sayılamaz. Eğer rakibini kahrederse bu sefer 
de onlar birbirlerine denk olamazlar. Böylece "kahhar" olanın eşi ve benzeri 
olmayan tek olduğu gerçeği ortaya çıkmış olur. Allah (c .c . )  bu konuda nasıl bu-
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yuruyor bir bakalım ve boyutlarıyla kapsamlı düşünelim: "Hiç bir şey O'na ben
zemez'', ya da "O'nun benzeri olan h içbir şey yoktur. " Eş-Şura, 42/1 1 .  "En yüce 
sıfatlar O'na özgüdür" ya da "O en yüce niteliklerle n itelenir. " (Rum, 30/27) İşte 
bu ayetler, noksanlılardan uzak olan Allah' ın "mükemmellik sıfatları"nın mutlak 
kesinliğine dair en büyük delillerdendir. 

"Tüm bunları kavradık, öğrendik ve anladık, pekala, ayette geçen "el
Meselü' l-a'la" tamlama ve kavramındaki "en yüce sıfat" ın gerçeği nedir"? Diye 
sorulursa: "Bu husus, Kur'an bilgini tefsircilerden bir bölümüne zor gelmiş ve 
sorun oluşturmuş bir husustur. Söz konusu Kur' an bilginleri, ilk kuşak "Selef" 
alimlerinin bu konudaki açıklamalarını tamamen anlayamadıklarından olacak 
ki, bu sorunu çözebilmiş değillerdir. İbni Abbas ve aynı kuşak Kur'an bilginleri, 
"kötü sıfatlar" kavramının azap ve ateşi ifade ettiğini savunup "en yüce sıfat
lar" olan "el-Meselü' l-a'la"nın da, "En yüce sıfatlar Allah'a  özgüdür" ayetinin bir 
gereği olarak Allah'tan başka ilahın olmadığına tanıklık edip O'na iman etmek 
anlamına geldiğini söylemişlerdir, deriz. 

Bu hususta Katade şöyle demiştir: "el-Meselü'l-a'la" yani "En yüce sıfatlar" 
tamlama ve kavramı içtenlikle inanmak olan "ihlas" ve Allah' ın birliğini tanıyıp 
iman etmek olan "tevhit"tir" , demiştir. Kur'an bilginlerinden Muhammed bin 
Ali el-Vahidi ise : "Söz konusu yorumlar, Kur'an bilgini müfessirlerin bu ayetin 
yorumu hakkında söyledikleri şeylerdir. " Ancak onların "meselü's-sev'i" veya 
"meselü's-sCıi" yani "en kötü sıfatlar, en kötü nitelikler ve nitelemeler'' i  niçin azap 
ve ateş, "el-Meselü'l-a'la" yani "en yüce sıfatları" da ihlas ve tevhid şeklinde 
açıkladıklarını anlayabilmiş değilim . "  Demiştir. 

El-Vahidi sözlerine şunları da eklemiştir: "Bir grup Kur'an bilgini müfessir, 
"kötü sıfatlar" ifade ve kavramı; müşriklerin , erkek çocuklara olan ihtiyaçlarını ve 
onları tercih etmelerini ve kız çocuklarından nefretlerini açığa vurmalarının yanı 
sıra kız çocukları nedeniyle uğrayacaklarına inandıkları uğursuzluğun getireceği 
fakirlik korkusuyla duydukları namus utançlarının anlatımıdır. " Diyorlar. 

"En yüce nitelikler ve nitelemeler olan "el-Meselü' l-a'la" Allah'a özgüdür. " 
Yani müşriklerin iddia ettikleri gibi meleklerin Allah'ın kızları olmamaları ve 
Allah' ın çocuk edinmekten uzak oluşu ve eşsiz yüceliği "yüce ve temiz sıfatları" 
anlamına gelmektedir. Sözü edilen bu ayetleri en doğru açıklayan yorum budur. 
Mütekaddimin diye adlandırılan önceki dönem İslam alimlerinden bir kesimi, 
ayette geçen "el-Meselü' l-a'la" tamlama ve kavramını yüce ve temiz niteliklerle 
niteleme ve nitelendirme anlamında kullanıldığını söylemişlerdir. 

Kur' an alimlerinden biri olan İbni Keysan ise, şunları söylemiştir: "Kötü nite
likler ve nitelemeler ifadesini Allah(c .c. ) ,  putlar ve putlara kulluk edenleri tanım
lamak için kullanmıştır. En yüce nitelikler ise , şu ayetteki gibidir: ''Allah, yerlerin 
ve göklerin nurudur. Nurunun örneği ve benzeri içinde lamba bulunan bir fanus 
gibidir. . "  En-Nur Suresi 24/35 
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İbni Cerir et-Taberi ise bu konuda şunları söylemiştir: "el-Meselü' l-a'la" tam
lama ve kavramı "En yüce n itelikler ve nitelemeler O'na özgüdür" ayetinde an
latıldığı gibi ,  O (c .c . )  en iyi, en hoş, en üstün,  en erdemli ve en güzel olandır. 
Bu da O'nu birlemek ve O' ndan başka ilah olmadığını söyleyerek ona boyun 
eğmektir. 

Tüm bunlardan sonra bu hususta ben : "En yüce nitelikler" ifadesinin en 
yüce sıfatları ve bunlarla nitelenmeyi kapsaması söz konusudur. Aynı zamanda 
buna ek olarak alimlerin bu sıfatları kavramış, bunların ilme dayalı varlığını öğ
renmiş ve onları anlatabilmiş olmalarını ,  ibadet eden kulların ve çokça zikreden
lerin noksanlıklardan uzak olan Allah' a  kalplerinde yerleşmiş olan ilimle bilerek 
ve marifetle kulluk etmeleri ile bu hususun gerektirdiklerinden haberdar olmala
rını kapsar, diyorum. Bu anlatılanlarla ilgili olarak şu dört hususu hatırlatalım: 

Birincisi : noksanlıklardan yüce ve uzak olan Allah' ın yüceler yücesi mutlak 
sıfatlarının değişmezlikleri kesindir. Kullar bu sıfatları ve özelliklerini  tanısın veya 
tanımasın bilsin ya da bilmesin durum değişim ya da değişiklik kabul edecek 
türden değildir. Bu hüküm, ayette geçen "el-Meselü' l-a'la" tamlama ve kavra
mını, değişmez yüce sıfatlar ve onlarla yapılan nitelemeler olarak açıklayanların 
görüşüdür. 

İkincisi :  Sözü edilen sıfatların ilim ve düşüncedeki varlığıdır. Gerek ilk kuşak 
İslam alimleri olan Seleften gerekse bir sonraki kuşak İslam alimleri olan halef
ten "el-Meselü' l-a' la" (en yüce sıfatlar) tamlama ve kavramıyla ilgili yorum ya
panların görüşleri şöyledir: Şanı yüce olan Allah' a  ibadet eden ve O'nu zikreden 
kulların kalplerinde Allah'ın yüce sıfatlarının yerleşmiş olması gerekir. Kulların bu 
sıfatları (ve dolayısıyla Allah' ı )  bilmesi , dillerinden düşürmeyerek (namaz kılarak) 
zikretmeleri , sevmeleri, yüceltmeleri ve tapınırcasına onlara tazim etmeleri "el
Meselü' l-a' la" (en yüce sıfatlar) tamlama ve kavramının gerektirdikleridir. 

İşte onların kalplerinde yerleşik olan "el-Meselü' l-a'la"nın yani Allah' a  özgü 
en yüce sıfatların varlığı , kendisine eş tanımadığı gibi ona başka hiç bir şey de 
ortak olamaz. Aksine, Allah'a ibadet edenlerle O'nu sürekli ananlar, O' nun za
tını birledikleri ve O'na ortak koşmadıkları gibi ,  sıfatlarını da kalplerinde sadece 
O'na özgü kılar, başka sıfatları O'nun sıfatlarına ortak yapmazlar. 

Bu husustaki şu ifadeler yine Kur'an yorumcusu müfessirlerin bir bölümüne 
ait yorumlardır: Göklerde olanlar, Allah' ı  ululuyor, O'nu yüceltiyor, O'nu seviyor 
ve O'na ibadet ediyorlar. Yeryüzünde yaşayanlar da O'nu yüceltiyor ve O' nu 
seviyorlar. Ama bazılarının O'na ortaklar koşup isyan etmeleri hatta sıfatlarını 
kabul etmeyip inkar etmelerine rağmen yeryüzünde yaşayanların tümü O' nu 
ululayıp yüceltir, büyüklüğüne boyun eğer, yücelik ve azametiyle izzeti ve eşsiz 
kudretine teslim olurlar. Allah (c .c . ) şöyle buyuruyor: "Göklerde ve yerde ne 
varsa O'nundur. Bütün varlıklar O'na boyun eğmektedir. " ( Bakara, 2/1 1 6) 
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İnsanlar ister Allah ' ın dostları olsunlar isterse düşmanları , herkesin kalbinde 
Allah (c .c. ) en büyüktür, mükemmeldir ve en yüce ve en azametli olandır. O' nun 
yerini h içbir şey tutamaz. 

Üçüncüsü: Şanı yüce olan Allah' ın sıfatlarını ve niteliklerini gerektiği gibi 
bilmek, anlamak ve anmak, bu sıfatların özelliklerini ve kapsamlarını bilmek ve 
onları noksanlıklarla, ayıplarla ve kusurlarla karıştırmamak, onlara benzerler ve 
eşler aramaktan ve yakıştırmaktan uzak kalmaktır. 

Dördüncüsü: Bu sıfatlarla nitelenmiş olan Allah' ı  sevmek, O'nu birlemek, 
O'na karşı içtenlikle samimi olmak, O'na dost ve vekil tutarak tevekkül etmek ve 
O'na tövbe etmektir. İman bu sıfatların kabulüyle kemale erer, bu sevgi ve bu 
ihlasla en güçlü durumuna yükselir. İlk dönem İslam alimlerinin, "el-Meselü'l
a' la" (en yüce sıfatlar) tamlama ve kavramı konusundaki ifadeleri şu işlenen 4 
anlam etrafında yoğunlaşır ve bu dördün dışına pek çıkmaz. 

Noksanlıklardan yüce olan Allah, kötü benzetmeleri putlar ve putlaştırılanla
ra özgü kılarak onların hiç bir şey yaratamayacağını ,  kendilerinin bizzat yaratıl
mış olduğunu açıklamaktadır. Aynca onların ne kendileri için ne de kendilerine 
tapanlar için herhangi bir yarar ya da zarar vermeye güç yetiremeyecekleri gibi 
hiç bir varlığı diriltme, öldürme ya da yeniden hayat vererek yaratma gücüne 
sahip olmadıklarını belirtmektedir. 
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61 . Eğer Allah, insanları zulümlerinden ötürü (dünya hayatında) sor
gulayacak olsaydı, (yeryüzü) üzerinde h iç bir canlı bırakmazdı. Fakat O, 
insanları belirlenmiş bir va 'deye erteler. Artık ecelleri geldiği zaman; ne 
bir saat geciktirilir/er ve ne de öne geçebilirler. 

62. Onlar, hoşlanmadıkları şeyleri Allah 'a isnad ederler. Dilleri de 
yalan yere en güzel akıbetin kendilerinin olduğunu söyler. Şüphesiz ateş 
onlaradır ve onlar (Cehenneme) önden gönderilecek olanlardır. 

63. Allah 'a anda/sun ki Biz senden önceki ümmetlere de peygam
berler gönderdik. Şeytan onların yaptıklarını kendilerine süsleyip hoş 
göstermiştir. İşte o, bugünde onların velisidir. Onlara çok acıklı bir azab 
da vardır. 

64. Biz sana bu Kitabı ancak hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeyleri 
kendilerine açıkça anlatman için ve iman edecek bir kavme bir hidayet 
ve bir rahmet olmak üzere indirdik. 

65. Allah gökten bir su indirir de onunla yeryüzünı:: ölümden sonra 
diriltir. Şüphesiz bunda dinleyen bir topluluk için bir ayet vardır. 

66. Davarlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karın
larındaki dışkı ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen, 
halis bir süt içiriyoruz. 
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67. Hurma ve üzüm ağaçların ın meyvelerinden de içki çıkarır ve 
onlardan güzel b ir rızık edinirsiniz. İşte aklın ı  kullanan bir topluluk için 
h iç şüphesiz bunda bir ayet (ibret) vardır. 

68. Rabbin, bal arısına vahyetti ki: "Dağlarda, ağaçlarda ve (insanla
rın) yapacakları çardaklarda evler edin .  

69 .  "Sonra (hoşlandığın) her  üründen ye de Rabbinin kolaylıklar 
gösterdiği yollara git!" Karınlarından çeşitli renklerde içecek çıkar. Onda 
insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için elbette 
bir ayet vardır. 

70. Sizi Allah yarattı. Sizi yine O öldürecek. İçin izden kimi ömrünün 
en kötü zamanına kadar geri götürülür; bildikten sonra hiçbir şey bilmez 
olsun diye. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. 

71 . Allah, rzzık hususunda kiminizi kimin izden üstün kıldı. Üstün kılı
nanlar -hepsi bu rızıkta eşit olmak üzere- rızıklarını ellerinin altındakilere 
(kölelerine) geri vermezler. O halde bunlar Allah 'ın n imetini bilerek mi 
inkar ediyorlar? 

72. Allah sizin için kendi (cins) in izden eşler yarattı. Eşlerin izden de 
size oğullar ve torunlar yarattı, sizi güzel ve temiz şeylerden rızıklandır
dı. Şimdi onlar batıla inanıyorlar da Allah 'ın n imetlerini inkar mı  edi
yorlar? 

73. Allah 'ı bırakıp da kendilerine göklerden de yerden de hiç bir rızık 
vermek imkanı bulunmayan ve esasen (buna) güçleri yetmeyen şeylere 
taparlar. 

74. Artık Allah hakkında örnekler bulmaya kalkışmayın. Çünkü Al
lah bilir, siz bilmezsiniz. 

75. Allah, h iç bir şeye gücü yetmeyen, başkasın ın  mülkiyetinde bulu
nan bir kul ile kendisine tarafımızdan güzel b ir rızık verip de ondan gizli 
ve açık infak edip duran kişiyi örnek gösterir. Bunlar h iç eşit olurlar mı? 
Hamd, bütünüyle Allah ' ındır. Ama onların çoğu bilmezler. 

76. Allah, şu haldeki iki adamı da örnek verir: Bunlardan biri dilsiz, 
h iç bir şeye gücü yetmez. Üstelik sah ibine bir yüktür. Onu her nereye 
yöneltse hiç bir hayır getirmez. Hiç bu kişi, adaletle emreden ve kendisi 
dosdoğru yol üzerinde bulunan kişi ile bir olur mu? 

Tefsiri : 

Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: ''Allah, h içbir şeye güç yetireme
yen başkasının malı olmuş bir köle ile kendisine katımızdan verdiğimiz güzel bir 
rızıktan gizli ve açık infak eden hür bir kimseyi örnek veriyor. Bu iki insan hiç eşit 
olur mu? Hamd (ve övgüler) Allah 'a özgüdür. Onların çoğu bilmezler. Allah şu 
iki insanın örneğini de veriyor.· Onlardan biri h içbir şey beceremeyen bir dilsiz ki, 
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efendisine gerçek bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getiremiyor. (Onu 
hangi işe koysa olumlu bir sonuç alamıyor) Şimdi böyle biri ile doğru yolda olup 
adaleti emreden kimse h iç bir tutulur mu?"  (Nahl, 1 6/75-76) 

Allah (c .c . ) bu iki benzetmeyi kendisi ve putlar için yapmıştır. Putlara 
"meselü's-sev' i"  yani "kötü sıfatlar ve kötü nitelemeler" düşerken, "el-Meselü ' l
a'la" yani "en yüce sıfatlar ve en yüce nitelemeler" O'na özgü kılınmıştır. Şanı 
yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ey insanlar işte size bir örnek verildi. O'nu (kulak 
kesilip) dinleyin: Sizin Allah 'ı bırakıp da yalvarıp yakardığınız bütün o varlıklar, 
hepsi bir araya gelseler dahi bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey 
kapacak olsa, onu bile geri alamazlar. isteyen de aciz ve güçsüz kendinden iste
nen de. " (Hace, 22/73-74) 

İşte , noksanlıklardan yüce olan Allah' a  özgü "el-Meselü ' l -a' la" yani en yüce 
sıfatlar ve en yüce nitelemeler bunlardır. 

Birinci örnekte bulunan kötü sıfatlarla kötü nitelemeler, putlara daha doğru
su putlaştırılmışlarla putlaşmak isteyenlere ve onlara tapanlara özgüdür. 

Noksanlıklardan yüce olan Allah, kendisine inanmayıp karşıt olanlara man
tıklarıyla ilahi vahyi arasında kötü sıfatlar ve onlarla nitelemeler yaparak örnekler 
vermiştir. Bu örnekleri; bazen köpekle,  bazen eşekle, bazen diğer canlılarla, ba
zan ölüler aleminden kimselerle ve bazen de kör ve sağırlarla yapmıştır. 

Bunların dışında zaman zaman da direkt olarak kötü sıfatlar ve onlarla nite
lemeleri putçularla onların tapmakta oldukları putlarını hedef alarak yapmıştır. 
Bunun karşıtı olarak ta kendi isim, sıfat ve fiillerini  haber vererek kendisini en 
yüce sıfatlar ve en yüce niteliklerle nitelemiştir. 

Kendine ibadet edenler ve vel ileri içinse "en güzel benzetmeleri" yapmıştır. 
Kuran' ı okuyup düşünen ve anlamaya çalışan kimseler "el-Meselü' l-a' la" yani en 
yüce sıfatlar ve en yüce nitelemeler" ile "meselü's-sev'i" yani "en kötü sıfatlar ve 
en kötü nitelemeler" kavramlarını anlayabilirler. Başarıları veren Allah'tır. 542 

Allah Azze ve Celle'nin şu ayetin in kapsamı olan konuda fikir ayrılıkları ol
muştur: "Onların karınlarından değişik renklerde (ve tatlarda) bir içecek çıkar ki, 
O 'nun içinde insanlar için şifa vardır " (Nahl, 16/69)  

Bu ayette geçen ve  "onu onda, ona, onun içine ve  onun içinde" gibi an
lamlara gelen ' 'fihi" ifadesinde bulunan "hi" yani "O" zamiri (adılı ) ;  " içecek" 
anlamına gelen "şarab" kelimesine mi yoksa Kuran'a mı işaret etmektedir? 

Bu konuda iki görüş vardır: Birinci görüşe göre, hadis terminoloj isinde "sa
hih" diye nitelenen ve kabul gören Hz. Peygamber' in "bal hadisi" nde geçtiği gibi 
"o" zamiri burada da direkt olarak "bal şerbeti" ifadesini işaret etmektedir. Bu 

· ---- ·------ ----

542 Es-Savaiku'l-Mürsele, (3/1030 - 1036) 
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fikri savunanlar; İbni Mesud, İbni Abbas, Hasan' , Katade ve İslam alimlerinden 
birçoğudur. Çünkü içecek kelimesi ayet içerisinde "değişik renklerde bir içecek 
çıkar ki, "  diye açıkça " içecek" olarak geçmekte ve cümle bakımından başlan
gıcı ve sonucu itibariyle de ayet bu anlama işaret etmektedir. A.yette "Kur' an" 
kelimesi ise geçmemektedir. Bu görüş sahih "bal şerbeti" hadisinde Peygamber 
Efendimizin -sallallahu aleyhi vesellem- ' in "Allah doğru söylemiştir"543 ifadesinde de 
doğruluğunu açık şekilde bulmuştur. Şanı yüce olan Allah (c.c . ) doğrusunu en 
iyi bilendir. 

Yukarıda verdiğimiz ayetlerde şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktaydı: 
"Allah, h içbir şeye güç yetiremeyen başkasının malı olmuş bir köle ile kendisine 
katımızdan verdiğimiz güzel bir nzıktan gizli ve açık infak eden hür bir kimseyi 
örnek veriyor. Bu iki insan hiç eşit olur mu? Hamd (ve övgüler) A//ah 'a özgüdür. 
Onların çoğu bilmezler. Allah şu iki insanın örneğini de veriyor. Onlardan biri 
h içbir şey beceremeyen bir dilsiz ki, efendisine gerçek bir yüktür. Onu nereye 
gönderse bir hayır getiremiyor. (Onu hangi işe koşsa olumlu bir sonuç alamıyor) 
Şimdi böyle biri ile doğru yolda olup adaleti emreden kimse h iç bir tutulur mu?" 
(Nah!,  1 6/ 75-76) 

Bu iki benzetme ve örnekleme (mantık bilmindeki karşıtlık karesi veya Aris
to karesi adıyla tanınan uslamlama sistemine göre) "karşıt kıyasın" iki örneğini 
içermektedir. Karşıt kıyas; kıyasın yapılma nedeninin geçersizliğinin kanıtlanması 
kıyas yoluyla elde edilmiş hükmün ve gerektirdiklerinin de geçersiz olması teme
line dayalıdır. Kıyas iki kısımdır: 

Birincisi :  (Çıkartma ve soyutlama uslamlaması denilen) "kıyas-ı tard'i"dir. Bu 
kıyas türü, bir şeyin aslında var olan nedenlerinin varlığını kanıtlamak için kıyas 
yapılarak varılan yargının veya kıyas sonucunun detaylarda kanıtlanmasını ge
rektirir. Yani büyük önermedeki hükümle ona varan nedenleri ve küçük önerme 
ile sonuç bölümünde kanıtlanması gerekir. 

İkincisi ise : "Karşıt kıyas"tır. Karşıt kıyas, kıyas-ı tard!nin karşıtıdır. Yani bir 
şey hakkında verilmiş hükmün nedenlerini geçersiz kılmak için ayrıntılardan 
hükmün ya da eldeki sonucun geçersizliğini kanıtlama�/! gerektirir. 

Birinci benzetme ve niteleme .  Şanı �;üce olan Allah' ın keneli zatı ve putlar 
için yaptığı benzetme ve nitelem2lerdir. Noksanlıklardan uzak olan .Allah her şe
yin sahibidir. Sahip olduklarından açık, :]izii, gece ve gündüz kullarına istediği 
gibi dağıtır. Sahibi olduğu şeyler dolu dolu sayısızdır; harcamayla tükenmez. 

543 Burada şu sahih hadise işaret vardır: Adamın biri Peygamberimize geldi ve: "Kardeşim kar
nından şikayet ediyor." Dedi. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de:  "Ona bal (şerbeti) 
içir" dedi. O adam üç kez geldi ve üç kez aynı şeyi söyledi. Peygamberimiz -sallallahu aleyhi 
vesellem- de bunun üzerine "Allah doğru söylemiştir. Ama yalan söyleyen kardeşinin karnı
dır. Git kardeşine bal içir", dedi .  Bunun üzerine adam kardeşine (dördüncü kez) bal şerbeti 
içirdi. Kardeşi de iyileşti. 
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Putlar ise h iç bir şeye güç yetiremeyen aciz kölelerdir. Öyleyse kıyas kabul 
etmeyecek bu kadar farklılığa rağmen ve durum da bu kadar açıkken onlar Şanı 
yüce olan Allah 'a  nasıl ortak koşabiliyor ve O'nu bırakıp başkalarına nasıl ibadet 
edebiliyorlar? Bu hususta Mücahid' in ve arkadaşlarının yorumu böyledir. 

İbni Abbas bu hususta şöyle demektedir: "Buradaki kıyaslama ve benzetme
yi Allah (c.c. )  daha önceleri mümin ve kafiri anlatmak için kullanmıştı. Nitekim 
o benzetme ve kıyaslamada Şanı yüce olan Allah kendisine inanan Mümin kişiyi 
kendi katında olan hayırından dolayı över, sever ve sonra da bu hayırdan dolayı 
Allah(c .c. ) güzel bir şekilde onu rızıklandırır. 

Mümin olan kişi kendi ihtiyaçları için harcadığı gibi başkalarının ihtiyaçları 
için de gizli ve açık olarak karşılıksız harcayıp infak eder. Allah ' ı  inkar eden kafir 
ise aciz hiç bir şeye güç yetiremeyen köle durumundadır. Çünkü yapabileceği 
hiç bir hayır yoktur. Bu iki insan, akıllı olup düşünebilen kimselerin yanında eşit 
değerde olabilir mi? 

Mücahid' in görüşü olan birinci yorum: Şanı yüce olan Allah' ın yapmış oldu
ğu benzetme ve kıyaslamalardaki amaca en yakın olan yorum budur. Bu yorum, 
Allah'a eş koşan müşrikliğin geçersizliğini ve tutarsızlığını net bir şekilde ortaya 
koyarken insan için en açık ve anlaşılır delilleri görkemli bir üslupla sunmaktadır. 

Bu durum şu ayette anlatılmak istenene en yakın olanıdır: ''Allah 'ı bırakıp 
onlar için göklerden veya yerden herhangi bir geçim sağlayamayan ve zaten buna 
da gücü olmayan şeylere mi kulluk ediyorlar? Sakın Allah hakkında herhangi bir 
şeyi örnek göstermeyin! Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. " (Nah!, 16/73-74) 

Bu ayetten hemen sonra: ''Allah,  h iç bir şeye güç yetiremeyen bir köleyi ör
nek veriyor. " Diye buyuruyor. Allah'a inanan ve Allah' ı  birleyen Mü'min Muvah
hid kişinin Allah katından güzel bir rızıkla rızıklandırılan kişi gibi olması, Allah'a  
inanmayıp inkar eden ve Allah' ın varlığına rağmen başka ilahlar tanıyan kafir 
müşrik kişinin de hiç bir şeye güç yetiremeyen bir köle gibi olması bu benzetme, 
kıyaslama ve örneklemenin gerektirdiklerindendir. Bu benzetme, kıyaslama ve 
örneklemenin oluşturduğu sonuç; uyarıp ikaz ederek doğru yola rehberlik et
mektedir. İbni Abbas -radıyallahu anh- :  "Ayetteki benzetme, kıyaslama ve örnekle
me Allah ' ın iradesi doğrultusunda özel değil ama genel bir uyarıdır, demiştir. 

Bu sözleri düşündüğümüzde, göreceğiz ki, Kuran' ın anlaşılması noktasında 
İbni Abbas ve ilk dönem İslam alimleri olan Seleften birçoğunun açıklamalarında 
pek çok şey vardır. Belki de bazılarımız ayetteki benzetme, kıyaslama ve örnek
lemeleri incelerken İbni Abbas ve selefin açıkladığı anlam dışında ayetin, hemen 
hemen başka hiç bir anlamı olmadığını zannedecektir. 

İkinci benzetme ve niteleme: Bu yoruma göre noksanlıklardan yüce olan 
Allah , bu ayetteki benzetme, kıyaslama ve örneklemeyi kendisi ile kendisi dı
şında tapınılan putlar ve putlaştırılanlar için ya.J-Jrr1iştır. Buna göre; Allah (c .c . )  bı-
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rakılarak O'ndan başka tapınılan bir başkası yani bir put veya putlaştırılan bir 
şey düşünemeyen konupmayan ve mantığı olmayan bir kimse konumundadır. 
Hatta onun kalbi ve dili körlenmiştir. Bir kimsenin kalbi düşünemiyorsa dili de 
konuşamaz durumdadır. 

Öyleyse elbette ki, o hiç bir şeye güç yetiremeyen bir acizdir. Böyle bir in
sanı ,  ne iş için olursa olsun ve nereye gönderirsen iz gönderin onun size hiç bir 
hayrı dokunmayacak olduğu gibi kişisel hiç bir ihtiyacınızı da gideremeyecektir. 
Oysa Allah (c .c. ) ölümsüz olan "Hayy" , her şeye güç yetiren "Kadir" ve konuşan 
bir "Mütekellim"dir. Adaletli olmayı emreder, dosdoğru yol üzeredir. Bu, mü
kemmelliğin, şükrün ve hamdin zirvesini ve varacağı son noktasını ifade eden 
sıfatlar ve niteliklerdir. 

Şanı yüce olan Allah'ın adaleti emretmesi haktır. İnsana adaletli olmayı ve 
adaletle hareket etmeyi emrediyorsa bu demektir ki, noksanlıklardan yüce olan 
Allah (c .c . ) ona adaletli olmayı ve adaletle hareket etmeyi emrettiğinin bilincin
dedir ve ona da öğretmektedir. Ondan hoşnut olmuş ve onu sevmiştir. Kuluna 
adaleti emreder ve adaletli olmasından dolayı da onu dost tutar. 

Noksanlıklardan yüce olan Allah, bundan dolayı adaletten başka bir şeyi 
emretmediği gibi kendisi de adaletin karşıtı olan zulüm, haksızlık, beyinsizce dav
ranışlar sergilemek ve geçersiz olup yitip gitmekten yüce ve uzaktır. Ama O'nun 
emirleri, yasakları ve şeriati tamamen adaletten oluşmaktadır. Adaletle hareket 
edenler O'nun dostları ve sevdikleridir. Adalet sahipleri Cennet'te O'nun sağ 
tarafında nurdan minberlerde komşusu olacaklardır. 

O'nun adaleti ve adaletle hareket etmeyi emretmesi, dinin hukuksal yasaları 
(şeriat) ile ilgili hususları kapsadığı gibi varlıklar aleminin kader-kaza meseleleri
ne kadar hemen her şeyi içine alır. Gerek varlıklar aleminin işleri gerekse İslam 
şeriatının yasaları adaletten ibaret olup zulmün hiç bir çeşidine ne burada ne 
de ilgili başka sistemde yer yoktur. Bu durum şu sahih hadiste olduğu gibidir: 
Resulullah Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Allahım! Ben 
senin kulunum, senin kulunun oğluyum, senin ümmetinin oğluyu.m. Kader ipim 
senin elindedir, hakkımdaki hükmün gerçekleşmiştir. Hakkımdaki adaletin senin 
hükmün olmuştur." 544 

Allah' ın yargısı/yazgısı (yani kaza ve kaderi) varlıklar alemine ilişkin husus
lardır ve emirleridir. Bir şey.in olmasını dilediğinde o şeye yalnızca "ol ! "  der, o 
da hemen oluverir. O, adalet ve haktan başka bir şey buyurmaz. Kazası ve bu 
kazayla gerçekleşen kaderi, hak ve adalettir. Kader ve kaza (yani ilahi hüküm ve 
infazı )  emrettiği şeyde haksızlık ve zulme ait bir şey varsa, gerçekleşen şey kaza 
kılınandan olmadığı gibi kader kıldığı şey de yazgı değildir. 

544 492.sayfada 1 no' lu hadis olarak daha önce kaydedilmi§ti. 
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Noksanlıklardan yüce olan Allah, doğru yol üzere olduğunu ve doğru yolu 
desteklediğini bildirmiştir. Nitekim bu durum elçisi Hz. Hud'un şu sözünde ol
duğu gibidir: "Ben, gerçekten benim de sizin de Rabbiniz olan Allah 'a güvenip 
dayandım. Çünkü Allah 'ın kader ipini (perçemini veya kakülünü) elinde tutma
dığı h iç b ir canlı yoktur. Gerçekten de Rabbimin yolu yolların dosdoğru olanıdır" 
( Hud, 1 1/56) 

Daha önce de alıntıladığımız ayette Allah (c .c . )  şöyle buyuruyordu: ''Allah, 
h içbir şeye güç yetiremeyen başkasının malı olmuş bir köle ile kendisine katımız
dan verdiğimiz güzel bir nzıktan gizli ve açık infak eden hür bir kimseyi örnek ve
riyor. Bu iki insan hiç eşit olur mu? Hamd (ve övgüler) Allah 'a özgüdür. Onların 
çoğu bilmezler. Allah şu iki insanın örneğini  de veriyor. Onlardan biri h içbir şey 
beceremeyen bir dilsiz ki, efendisine bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır 
getiremiyor. (Onu hangi işe koysa olumlu bir sonuç alamıyor) Şimdi böyle biri ile 
doğru yolda olup adaleti emreden kimse hiç bir tutulur mu? " (Nah!, 16/ 75-76) 

Yani, hiç bir şeye güç yetiremeyen aciz köleyle Allah' ın  katından kendisine rı
zık olarak verdiklerinden gerek kendi gerekse başkalarının ihtiyaçlarını gidermek 
için infak eden bolca nimet verilmiş zengin biri size göre elbette ki eşit olamaz. 

Öyleyse durumu aciz köleden de daha kötü olan şu putu şanı yüce olan 
Allah'a  nasıl ortak koşarsınız? Düşünemeyen, konuşamayan, mantıksız, sağır ve 
üstelik hiç bir şeye güç yetiremeyen aciz biri ile hareketlerinde, davranışlarında 
ve sözlerinde dosdoğru yol üzere olan ve adaleti emredip adaletin ve doğru yo
lun gerektirdiklerini yerine getiren iki insan sizin katınızda bir olmadığına gör· ; 
noksanlıklardan yüce ve uzak olan Allah' ı  kendisine kulluk edilmesi konusunda, 
aciz putlarla nasıl eşit tutabiliyorsunuz? 

Bu örneklerin ve benzetmelerin benzerleri Kuran.da ve hcı.di:ste pek çoktur. 
Buna örnek olarak Haris el-Eşari'nin rivayet ettiği hadisi verebiliriz; bu hadiste 
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurrr,uştur: "Allah (c .c . )  elbette 
ona ibadet etmenizi ve ona hiç kimseyi ve hiçbir şeyi ortak koşmamanızı emre
der. O' na ortak koşan kişinin durumu, helal kazarıcıyia bir köle satınalan kişinin 
durumuna benzer. Köleyi satınaldıktan sonra ona; "çalış ve bana kazancını ge
tir," der. Köle de çalışır ama elde ettiği kazancı sahibine değil de başkasına götü
rür. Durum bu iken,  içinizden hanginiz kölesinin böyle olmasını ister?" 5'15 

S45 Haris el-Eşari 'nin bu hadisi sahihtir. Başlangıcı şöyledir: "Allah (c. c . ), Zekeriyya 'nm oğlu 
Yahya 'ya hayata geçirilip uygulanmak üzere beş söz (emir) buyurdu . .  '' Hadisi İmam Ahmed 
b .  Hanbel -radıyallahu anh- rivayet etmiştir; (4/130 ve 202 ) .  
İmam Tirmizi ise b u  hadise, "Sünen-i Tirmizi adlı eserinin örnekler v e  örneklemelerle (mesel-
lerle) ilgili bölümde (5/136) ;  'Namaz ve oruç hakkında rivayet edilen Hadisler kısmında yer 
vermiş ve bu hadisin Sahih -Hasen-garib olduğunu bildirmiştir. 
Hakim ise Müstedrek adlı eserinde ( 1 /42 1 )  bu hadisin Buhari ve Müslim'in hadis kabul etme 
§artlarına göre sahih bir hadis olduğunu ancak bu hadisi eserlerine almadıklarını belirtmiştir. 
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"Şanı yüce olan Allah, yaratıklarıyla kendisinin ortak sayılacağı ve eşit görüle
ceği örnekleri vermediği gibi böyle bir örnekleme de yapmaz. O gerek geniş anla
mıyla herkesi kapsamış genel, gerekse temsilci olarak atanmak suretiyle özel olsun 
kendi zatıyla yaratıklarını  aynı düzeyde eşit gösteren benzetme ve örneklemelerde 
bulunmaz. Sadece kendisi için en üstün benzetmeyi ve nitelemeyi kullanır."546 

Yukarıda verdiğimiz ayette Allah (c .c . ) şöyle buyurmuştu: ''Allah, (şöyle) iki 
adamı da misal verdi: Onlardan biri dilsizdir, h içbir şeye gücü yetmez, efendisine 
sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu, adaletle emre
den ve doğru yol üzere olan kimse ile eşit olur mu?"  (Nah!, 16176) 

Birinci benzetme putlar ve onlara tapan kişiler hakkında verdikten sonra 
ikinci benzetmeyi Allah (c .c . )  kendisi için vermiştir. Çünkü bir taraftan kullarına 
adaletli olmayı, adaletle hareket etmeyi ve adaletli yaşamayı emrederken diğer 
taraftan kendisinin de hem adaletli hem de dosdoğru yol üzere olduğunu vur
gulamaktadır. 

Öyleyse insan nasıl oluyor da kötü niteliklerin en kötüsüyle nitelenen putları 
Allah'la eşit görüp O'na eş koşuyor? Şanı yüce ve noksanlıklardan uzak olan 
Rabbimiz kullarının eşit değerlendirilmesinde, rızıklandırılmasında, buyruk ve 
yasaklamalarla bazı şeylerden yoksun bırakılmasına kadar pek çok hususta son 
derece titiz bir ölçüyle hareket eden, bağışlayan ve adaletli davranan Allah (c .c. ) 
onların yararına olarak pek çok şey yapmıştır. 

Buna rağmen birileri çıkıp ta; "böyle bir davranışı, zaman zaman köle ve 
cariyelerinden bazılarına iyilik yapıp cömertçe davranırken bazılarına kötü dav
ranıp onları cezalandırma ve bazı şeylerden yoksun bırakma yoluna gittiğinde 
köle sahibi bir efendi de sergilemektedir. "  Diye bir iddiada bulunacak olursa en 
geçersiz ve en saçma iddianın bu olacağından kuşku yoktur. 

Çünkü aralarındaki fark kıyaslama yapılamayacak, insanların dikkatini çe
kemeyecek ve anılmaya değmeyecek kadar açık ve büyüktür. Hamd, kimseye 
ihtiyacı olmayacak kadar varlık sahibi "Ganiy" ve övülmeye değer tek varlık 
"Hamid" olan Allah' a  (c .c . )  özgüdür. O'nun hiç kimseye muhtaç olmaması olan 
"Ganiy" niteliği tam, eksiksiz ve mükemmeldir. 

Hamde layık oluşu, her şeyin sahibi "Malikü'l-mülk" oluşu , yüceliği, her 
şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamış olması, her şeyi bilmesi, bağışlaması, 
adaleti, dini ,  yasaları olan Şeri'atı , hüküm vermesi , cömertliği, affetmeyi sev
mesi, suçlar işledikten sonra kötü işlerinden pişmanlık duyanları affetmesi hep 
bu kabildendir. 

------- - - - ----

Zehebi de bu söze onay vermiştir. Bunlardan başka hadisçiler de bu hadisi rivayet etmişler
dir. Şeyh Albani "Sahihu'l-Cami" adlı eserine bu hadisi 1720 no' lu hadis olarak almıştır. Bu 
hususta yaptığı değerlendirmelere bakınız. 

546 Miftahu Dari's-Saadeh, (410) .  
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Ayrıca, tövbe edenlerin tövbesini, sabırlıların sabrını, Allah' ı  başkalarına ter
cih edip şükredenlerin şükürlerini, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenlerin 
isteklerini, sadece O'na ibadet edenlerin ibadetlerini ,  kulları arasında adalet, ba
ğışlama ve nasihate dayalı hayat sürenleri çabalarını kabul etmesi böyledir. 

Bunun yanında Allah' ın düşmanlarına karşı mücadele edenlerin mücadele
lerini ,  Allah' ın sevgi ve hoşnutluğunu kazanmak için kanlarını akıtanların kan
larını ve mallarını harcayanların mallarını kabul etmesi de hep aynı nedenledir. 
Böylelikle pisler, temiz olandan, dostları da düşmanlarından ayrılmış olur. 

Bu insanların iyilikleri ve ötekilerin kirli işleri açığa çıkar. Böylece bu yapılan
lardan Allah' ın (c.c . ) hoşlandığı temel esasa göre işler düzenlenir ve Şanı yüce 
olan Rabbimizin katında ceza ya da sevap gerektiren sonuçlar ortaya çıkar. Bun
dan sonra da teşekkür ve övünç Allah' ın dostlarına kınanmak ve yerilmiş olmak 
düşmanlarına özgü olur. 

Nitekim şanı yüce olan Allah (c.c . )  kitabında bu hassas ölçüyü bir kaç farklı 
yerde anlatmıştır. O ayetlerden biri de şudur: "Allah, iyiyi kötüden {pis olanı 
temizden) ayırıncaya kadar Müminleri şu bulunduğunuz durumda bırakacak 
değildir. Bununla beraber, Allah, size gaybı (görünmezi) da bildirecek değildir. 
Ama Allah, elçileri arasından dilediğini diğerlerinden ayrı kılar. O halde Allah'a 
ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder de Allah 'tan korkarsanız (takva 
sahipleri olursanız) sizin için çok büyük bir sevap (�cir ve karşılık) vardır. " El-Ali 
İmran, 3/1 79) 
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77. Göklerin ve yerin gaybı Allah 'ındır. Saat (kıyamet) hadisesi ise 
ancak bir göz kırpma gibidir. Yahut o, daha da yakındır. Şüphesiz Allah 
her şeye gücü yetendir. 

78. Allah, sizi analarınızın karınlarından kendiniz hiç bir şey bilme
diğiniz bir halde çıkardı. Şükredesiniz diye de size kulaklar, gözler, gö
n üller verdi. 

Tefsiri : 
Diğer bir ayette ise yüceler yücesi Allah {c .c . ) şöyle buyurmaktadır: "Ve siz 

hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredesiniz diye 
size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. "  (Nah!, 16178) 547 

547 Miftahu Dari's-Saadeh, (413 -414) . 
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İnsanoğlu ilk yaratılışı itibariyle kesinlikle boş, sade, basit, nötür, ne düşü
nülecek şeyler konusunda herhangi bir bilgisi olmadığı gibi ne duyguları olan 
ne de duygularını kullanabilen bir varlıktı. İnsanda ilk yaratılan şey dokunma 
duyusudur. Bu duyusuyla insan, varlıklar aleminden ısı, nem, kuruluk, yumuşak
lık, sertlik gibi duyusal türleri hisseder. Ama dokunma duyusu renkleri ve sesleri 
algılayamaz. 

Hatta bu duyusal türler ona göre yok gibidir. Sonra görme hissi yaratılır. Bu 
duyusuyla insan renkleri, şekilleri, yakını ,  uzağı, küçüğü, büyüğü, uzunu, kısayı, 
hareketi , durağanlığı ve benzeri algılamaları hisseder. Bir sonraki durumda ken
disine işitme yeteneği verilir ve önce sadece basit ve nötr seslerle armonik sesleri 
duyar. Sonra yavaş yavaş bu duyumsamanın derecelerinde ilerleme kaydeder ve 
daha önce uzak mesafelerden duyamadığı sesleri duymaya başlar.İnsanlar görme 
ve işitme duyularının algılanmasında güçlülüğe ya da güçsüzlüğe doğru birbirin
den açık ara farklılıklara sahip olabilirler. Öyle ki; biri bir şeyin varlığını belli belir
siz fark edip "böyle bir şey yoktur" diyebilecek durumda iken bir başkası onu tam 
olarak algılayabilir. Böyle bir şeyi algılayabilen kişi olaya tanık olmuş yani o şeyin 
varlığını işitme ya da görme duyusuyla algılamış demektir. Bu durumda kendi 
kendini yalanlayabilmesi mümkün değildir. O şeyin varlığını yalanlayan kişi ise o 
şeye tanık olan kişinin yanılgı ve hatasını düşünerek karar vermiştir. Öyleyse bu 
hissetme yetenekleri kişiden kişiye değişen bir orij inaliteye sahiptir. 

Daha sonra ise tatma duyusal yeteneği yaratılır. Bu duyu yeteneğiyle insan, 
daha önce yiyeceklerle ilgili hissetmediği tatlılık, ekşilik ya da acılık gibi tatları 
algılar. Koku alma koklama duyusu da böyledir. Ancak diğer duyular içerisinde 
en mükemmeli olup onları da tamamlar. Ne var ki bu durumdaki insanın, akıl 
ve düşünce aracılığıyla bilinebilecek türlerden bir iz, bir his veya bir haber gibi 
hususları ayırt edebilecek herhangi belirleyici bir kaynağı yoktur. 

Böylece bu tip şeyleri sınıflandırabilmesi için kendisine "temyiz yeteneği" 
verilir. Bu yetenek insanın insan olurken uğradığı varlık olma aşamalarından en 
önemlisidir. İnsan bu aşamadan önce algılayamadığı ve anlayıp kavrayamadığı 
duyusal yeteneklerine ek olarak başka olgulara ulaşır. Sonra başka bir aşamaya 
doğru gelişim göstererek ilerler ve bu aşamada zorunluluklarını, yapsa da yap
masa da seçimine bırakılmış hususları ve yapması imkansız olan şeyleri kavrar. 

İnsan bu aşamalarla giderek; bir hususta mantık yürütme yoluyla bir yargıya 
varmanın benzeri tip şeyler için de aynı yargıya ulaşmayı genelleyeceğini kavrar. 
Hiç bir şey kendinin karşıtıyla bir araya gelmez. Birbiriyle çelişkili olan iki şeyden 
biri doğruysa diğeri doğru değildir ve yanlıştır gibi ilk gerekli bilgileri öğrenmeye 
başlar. 

İnsan bu aşamadan bir başkasına geçerek öğrenilmesi mutlak anlamda ka
çınılmaz olan ve kendinin de bu aşamadan önce öğrenmiş olduğu gerekli bilgi
lerden hareketle teorik (yani kurgusal) anlamdaki bilgileri ortaya çıkararak bi-
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çimlendirir. Sonra yine ilerleyerek bir şeyden diğerine doğru geçişler yaparak 
bir takım oluşumlar ve değişimler gerçekleştirir. Sonra da daha önce kendisine 
kapalı olan şeyler açılır ve daha üst aşamalara geçer. Bu geldiği aşama önceki 
aşamalara oranla duyuların akla oranı gibidir. 

Bunlardan sonra tüm aşamaların da ötesinde başka bir aşamaya geçilir. İn
sanoğlunun , insana özgü akıl yeteneklerini kazanmadan önceki durumuna oran
la bu aşama, insanın gelişim evrelerinin aklın gelişim evrelerine oranı gibidir. 
Hatta önceki bilmezlik durumlarının bilgi kazanma ve gelişim sonrası durumla
rına oranı gibidir. 

Bu aşamada artık insanın basiretle gören gözleri açılır, görünmez olan "gayp 
alemi"ne bakmaya ve gelecekte olacakları görmeye başlar ki, işte bu aşama 
insanın Allah elçisi olarak seçilmesi olan "nübüvvet aşaması "dır. Bu aşamada, 
duyusal yeteneklerin aklın yetenek ve fonksiyonlarını anlamadığı gibi aklın fonk
siyonları da "nübüvvet aşaması "nı yardımsız anlayacak kapasitede değildir. İlahi 
ilhamdan soyutlanmış "saf akl"ın bu aşamayı kavraması gerçekten zordur. Çün
kü Nübüvvet aşamasının anlaşılmasına oranla saf aklın kavrama ve anlama ye
teneği mum ışığının güneşe olan oranından bile daha düşük ve cılızdır. 

Peygamberin haber verdiği şeyleri aklın kabul etmeyerek inkar etmesi tam 
bir cehalet örneğidir. Çünkü akıl Peygamberin haber verdikferini kabullenmeme 
hususunda hiç bir haklı dayanağa sahin değildir. Kendisine bu haberlerin bildi
rilmediği ya da kendisi bu haberleri anlamak üzere harekete geçip onlara ulaş
madığından bu tip bir aklın sahibi olan kişi, durumun kendisine göre yeterince 
kesinlik kazanmadığını ve inanılacak boyutta sabit olmadığını zanneder.548 

Bazı kimseler, İnsanın yaratılışı hakkında düşüncelerini söylerken insanoğlu
na işitme ve görme duyusunun anne karnından çıktıktan yani doğumdan sonra 
verildiğini sanarak şu ayeti tezlerine delil edinmişler. Sözü edilen bu ayette şanı 
vüce olan Allah (c.c . ) şöyle buyurmaktadır: "Ve siz h içbir şey bilmezken Allah sizi 
analarınızın karn ından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler 
verdi. " (Nah!, 16/78) 

Bu ayeti kendi tezleri için delil olarak gösterenler; çocuğun anne karnında 
hiç bir şey görmeyeceğini, hiç bir sesi işitmeyeceğini sanarak orada işitme ve 
görme duyusunun bebeğe hiç bir yararının olmayacağını ileri sürmüşlerdir. Bu 
fikri savunan insanların tezleri doğru olmaktan uzaktır. Ayet ise, fikirlerini kanıt
layacak bir delil içermemektedir. Çünkü ayetin hemen başında bulunan "ve" 
yani "vav" harfi dilbilgisi ve cümle yapısı olarak cümle öğelerini düzenleme ve 
belirleme için getirilmemiştir. 

Ustelik ayetin kendisi savunulan tez aleyhine bir delil oluşturmaktadır. Çün
kü çocuğun kalbi daha anne karnındayken yaratılmıştır. Bu kitabımızın başka bir 

548 Es-Savaık, (3/957) 
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bölümünde Huzeyfe bin Üseyd'den aktarılan bir hadis verilmiştir. 549 Bu sahih 
hadiste geçenler şöyledir: Erlik suyunun kadının yumurtasını döllemesinin ve 
ana rahmine yerleşmesinin üzerinden 42 gün geçtikten sonra şanı yüce olan 
Allah ana rahmindeki döllenmiş yumurtaya bir melek gönderir; ona biçim verir, 
sonra işitme, görme duyularını yarattıktan sonra derilerini ve etlerini oluşturur. 
Burada anlatılan görme ve işitme duyusundan amaç kulak ve göz olduğundan 
işitme ve görme görevi ve özelliği bu organlara verilmiştir. 

Ancak uygulamalı algılama olan kulağın sesleri işitmesi, gözün varlıkları 
görmesi ise bu organların algılamasını engelleyen perdenin ortadan kalkmasıy
la gerçekleşir. Çocuk anne karnından çıkınca bu perde ortadan kalkar ve or
ganlar yapması gereken şeyleri yapmaya başlar. İşlerin en doğrusunu bilen ise 
Allah'tır.550 

79. Gök boşluğunda musahhar kılınmış kuşları görmüyorlar mı?  On
ları (havada) Allah 'dan başkası tutmuyor. Şüphe yok ki bunda iman 
edecek bir topluluk için ayet (ve ibret)ler vardır. 

80. Allah, evlerinizi size huzur bulacağın ız meskenler kıldı. Size da
var derilerinden gerek göçtüğünüz günde ve gerek konduğunuz günde 
hafifçe taşıyacağınız evler ve (bazısının) yünlerinden, (bazısın ın) tüyle
rinden ve (diğerlerinin) kıllarından bir süreye kadar giyecek, döşenecek 
ve ticareti yapılacak bir meta verdi. 

549 Bu hadisi İmam Müslim "Sünen" adlı eserinde "Kader" bölümünün " . . .  insanın yaratılma
sı" kısmında Huzeyfe bin Üseyd'den rivayet etmiştir. (C:5/499) .  Hadiste şöyle geçmektedir: 
"Allah'ın Elçisi Nebi -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Erkeğin erlik suyu kadı
nın yumurtasını dölledikten ve ana rahmine döllenmiş yumurtasının yerleşmesinden 40 -
45 gece geçtikten sonra bir Melek onun yanına gelir ve: "Ey Rabbimiz! Bu çocuk mutsuz, 
zahmetli ve sıkıntılı olan ŞakTierden midir yoksa mutlu, huzurlu ve hoş bir yaşam süren 
Sa1dlerden midir?" diye sorar . . .  " 

550 Tuhfetu'l-Vedud, s. 235 
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81 . Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaydı. Dağlarda, sı
ğın ıp barınacağınız yerler yarattı .  Sizi sıcaktan (ve soğuktan) koruyacak 
elbiseler ve (savaşta) kendi kuvvetin izden (düşmanın ızdan) koruyacak 
zırhlar bağışladı. İşte O, teslimiyetle itaat edesiniz diye üzerin izdeki n i
metini  böylece tamamlamıştır. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah Azze şöyle buyuruyor: "Ve Allah yarattıklarından sizin 
için gölgeler oluşturdu. Dağlardan sizler için barınaklar yaptı. Size sıcağa karşı ko
ruyan elbiseler ve (savaşlarda) koruyucu elbiseler (zırhlar) verdi. " (Nah!, 16/81 )  

Allah (c .c . ) ,  savaş giysilerini yapanın kendisi olduğunu yani insana b u  işleri 
yapma becerisini kendisinin verdiğini bildirmiştir. Bu giysiler insan eliyle işlenip 
yapılmış zırh ve normal elbiselerdir. Bu giysilerin Allah (c .c . )  tarafından yaratılan 
ham maddesinin kendisi bu isimlerle anılmaz . Ancak bu giysiler imal edildikten 
sonra elbise ya da zırh diye isimlerle anılırlar. Bu giysileri yapma becerisi Allah 
(c . c . )  tarafından insanlara verildiği şekliyle, ham maddesiyle , parçaların oluştur
duğu yapısıyla ve bu elbise kendi özellik ve bütünlüğüyle Allah' ın yarattıkların
dandır. 551 

�J� � .,11 ..:-.:U 0)� �A \ t �I t�! � �� l_;jy �+ 
: .ili �; : , '] ; �  \ 'ı , •. �1 "ı( : Ll ' ° " ,JA\1.0 0 , · G'J1 , ' ,�(:-1 ...r.. - y_ r-' � • c..r � . p:.J "'\ r 1:r. r .r J 
� ')İj 01.Llı 1 > l l:. . .Dı 1 - 11 1  ,.!A f }.. 0 ,: • :  . • . I '1 - 1 · �< . . � .:.r.. . tS J µ "' r � r J J..r-

_ ,  , - , ,,.. - , ' . '"  � ı- ,,.. .. :"1.r" �) 1_,fü ��l5_r.;, l_,5_r.;,I L.f-+JI tSI) b)_j ';\ O 0J� � �J � 
"" ı}._c 0 -' ;G'J !<::ı J · �i ı ! ,·l ı  1 · � iU J.ı; � :  " :G  l5 :  .iJı � �ls- - � "'\ r ..r. . ı-� .r- � � r � � .Y ...r.. . -1 r 
1 · �� . .iJı L;\ y}._ 0 , . � - 1 :l5 \...O . • : \ ;.. - _L,._\\ x.... · - ..11 1 1 ı di -J.r-- ...r.. "'\ r Jr,. Y � ı...r-J r-- · - Y- , ı...s' · r J 

�;\;\' 01:1 _ �1 1)l5 L<..ı '-:'1hi1 0_;, �1JJ- �v�� �1 � y ı1Lj 

82. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen ancak açıkça bir tebliğden iba
rettir. 

83. Onlar Allah 'ın nimet(/er) ini  itiraf ederler, sonra da onu inkôr 
ederler. Onların çoğu kafir kimselerdir. 

84. O günü hatırla ki, her ümmetten birer şôh id göndereceğiz. Sonra 
o kafirlere (özür beyan etmeye) izin de verilmeyecek, onlardan (Rabb
lerini) razı etmeleri de istenmeyecek. 

551 Şifau'l-Alil, s-54 -55 
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85. O zalimler, azabı görünce azabları hafifletilmeyeceği gibi, onlara 
mühlet de verilmeyecektir. 

86. Şirk koşanlar, koştukları ortakların ı  görünce: "Rabbimiz, Seni bı
rakıp tapındığım ız ortaklarımız işte bunlardır! " diyecekler. Bunlar da on
lara: "Şüphe yok ki siz yalancı/arsınız" diyerek cevap yetiştireceklerdir. 

87. Onlar o gün Allah 'a teslim olacaklar. Bütün uydurdukları da ken
dilerini b ırakıp gitmiş olacaktır. 

88. Kafir olup da Allah 'ın yolundan alıkoyanların Biz -çıkarageldikle
ri fesatlara karşılık- azablarına azab katarız. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "inkar edip de Allah 'ın yolundan 
çeviren kimselerin üzerine yapmakta oldukları bozgunculuktan ötürü, azapların ı  
kat kat artıracağız. " (Nahl, 16/88) 

Onlara gelecek olan ya da uğramış oldukları azapların biri Allah ' ı  inkarları di
ğeri ise Allah yolundan saptırmaları nedeniyledir. Sapıklıklara çağıranlarla sapıklık 
çağrılarına uyan ve onlara katılanlar aleyhine Allah' ın (c.c . )  hikmet ve adaletinin 
kararı, günahları kadar bir bedel ödemeleri noktasında kesinlik kazanmıştır. 

Kendisine uyup peşinden gelenlerin sapmalarına neden olduğu için bu ki
şilerin azabı şüphesiz ki; kat kat artırılacaktır. Bunlar sürekli mutsuz ve sıkıntılı 
şakilerden olacaklar. Buna karşılık doğru yola ve doğruluklara çağıran kişiler ise 
mutlu,  huzurlu bir yaşam sürecek ve saidlerden olacakları için sevapları kat kat 
artacak, kendisine uyup yolundan giderek ve h idayete erenlerin sayısı kadar 
dereceleri artacak ve durumları ise "şakiler" in tam tersi olacaktır.552 

89. O gün her ümmetin içinden kendilerine karşı (peygamberlerini) 
birer şahid göndereceğimiz gibi, seni de bunların üzerine bir şahid ola
rak gönderdik. Ve Biz sana bu Kitabı her şeyi açıklayan, bir hidayet, bir 
rahmet ve Müslümanlara bir müjde olmak üzere kısım kısım indirdik. 

552 Tariku' l-Hicreteyn,  380 
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90. Şüphesiz ki Allah adaleti ihsanı akrabaya (ihtiyaç duydukları şey
leri) vermeyi emreder. Fahşayı, m ünker ve bağyi yasaklar. İyice dinleyip 
tutasınız diye size öğüt verir. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah (c.c . )  şöyle buyurmaktadır: "Gerçek şu ki, Allah adaleti 
iyilik yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülük ve az
gınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nah!, 1 6/90) 

Allah (c .c . ) bu ayetin başında adaleti, adaletli olmayı, adaletli yaşamayı, ba
ğışlamayı ve yakınlara yardım etmeyi gündeme getirmiş, ortasında kötülükleri ,  
çirkinliği, çirkin işleri, azgınlaşmayı ve azgınlıkları yasaklamış, ayetin son bölü
münde de tutulmasını isteyerek öğütler verip hatırlatmada bulunuyor. Allah(c .c . )  
bu ayette; değişik açıklama türlerin i ve bağışlama şekillerini biraraya getirmiştir. 

Adaletli olmak, bağışlamak, kötülük ve çirkin işler yapmak ve azgınlaşa
rak günahlara dalmak anlamlarını ifade eden kelime ve anlatımların başına 
Arapça'da belirteç için kullanılan ve adına "tanımlama ve biçimleme harfi" de
nilen "elif" ve "lam" yani "E.L' takısını getirmiştir. Bu takı, başına geldiği ismin 
bütünü ilgilendiren tüm parçalarını; biçim, şekil ve tür olarak kapsamaktadır. 
Ayette geçen " . . .  kötülük ve azgınlığı yasaklar" ifadesi, "kötülüğün ve azgınlığın 
her türünü, her biçimini ve her şeklini yasaklar" , demektir. Üstelik sözcüklerle 
ifade ettikleri anlamlar arasında bir uyum ve bütünlük vardır. Bu uyum ve bütün
lük maddi boyutta "Allah . . .  yı emreder ve . . .  yı da yasaklar" bölümünde olurken 
manevi boyutta "Allah adaleti, bağışlamayı ve akrabaya yardım etmeyi . . .  " ve 
"Çirkin işleri, kötülük ve azgınlığı da . . .  " bölümlerinde gerçekleşmiştir. 

Çünkü son sayılan üç husus ilk sayılan üç hususun tam aksidir. İlk üç şey 
iyi olup son üç şey de çirkindir. Burada ele alınan güzel olanla çirkin olan ara
sında manevi bir uyum vardır. Bir de bağışlama ve karşılıksız verme ifadesi olan 
"ihsan" sözcüğü gerekeni anlattığı halde bu hususun altını çizmek için akrabalara 
iyilik yapmayı ayrıca vurgulamış ve özel olarak belirtmiştir. Zaten ayete her şeyi
ni adaletle düzenlemeyi emrederek başlamıştır. 

Çünkü tüm hayatı adalet üzerine kurmak farzdır. Adaletten sonra " ihsan"la 
devam etmiştir. Bu bir çağrıdır. Ama en az adaletle hareket etmek kadar gerekli
dir. Ayetin cümle yapısı ve kelimeleri itibariyle güzel bir dizilişi vardır. Cümlelerin 
bir kısmı diğerlerine bağlanmıştır. Şöyle bir bakınca ayetteki dizilişte önce adalet 
kavramı gelmiş ikinci sırada kendi tür, biçim ve şekillerinin tümünü kapsamına 
alan "ihsan" kavramı gelerek adalet kavramına bağlanmıştır. Hemen arkaların
dan üçüncü sırada " ihsan" kavramı genelden özele geçerek akrabalara ve yakın
lara yönelmiştir. 
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Nitekim " ihsan" vermek ve bağışlamaktan çok akrabalara ve yakınlara ver
mek olarak gelmiştir. Bu emir cümlesinden sonra b ir yasaklama ve men etme 
cümlesi getirilmiş ve bir "ve" yani "vav" bağlacıyla emir cümlesine bağlanmıştır. 
Sonra bu emir ve yasaklama cümleleri aynı anlayışla düzenlenmiş, bir sisteme 
bağlanmış ve bir bağlaçla bu düzenleme vurgulanmıştır. Öyle ki, bu düzen ve 
sistem içerisinde baştakinin sona sondakinin başa geçirilmesi şeklinde cümlelerin 
yer değiştirilmesi söz konusu değildir. 

Bunun yanında öne alınması gereken kelime sona alınmamış ve sona alın
ması gereken kelime de öne alınmamış olup her öge yerli yerindedir. Sonra da 
tüm bu emir ve yasaklamaları kapsayan ayeti Şanı yüce olan Allah ( c .c. ) ,  en ince 
ayrıntısına kadar düşünüp hikmetle ve güzel öğütle kendi yoluna çağırarak güzel 
bir üslupla sona erdirmiştir. 

Ayet uygulamaların güzelliklerinden tutun da değişik emir, men, yasaklama, 
hüküm, öğüt ve tavsiyeleri içermektedir. Bu ayetin içeriğinde bulunanlar, değişik 
sure ve bölümlerde dağınık olarak ele alınıp işlenilseydi bu kadar farklı anlam 
boyutuna sahip olmaz, ortadaki problemler boyutlu olarak böylesine incelene
mez ve ayrıntıları da böylesine işlemezdi. 

Zatından tutun da konuşması olan kelamına, mükemmelliğine ve hüküm 
verip yargılamasına kadar hiç bir şekilde yarattıklarına benzemeyen Allah'ın 
( c.c . )  şanı ne kadar da yücedir! 
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91 . Ahitleştiğin iz zaman Allah ' ın ahdini eksiksiz yerine getirin.  Ye
minleri pekiştirdikten sonra bozmayın. Hem Allah 'ı üzerin ize kefil yap
mışken (nasıl bozarsın ız) ? Şüphe yok ki Allah yaptıklarınızı bilir. 

92. İpliğini sağlamca eğirdikten sonra söküp bozan kadın gibi olma
yın. Bir ümmet diğer bir ümmetten daha çoktur diye yeminlerinizi ara
nızda (nasıl olur da) bir h ile ve fesat aracı ediniyorsunuz? Her halde Al
lah sizi bununla imtihan eder. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyi 
O, Kıyamet gününde elbette size açıklayacaktır. 

93. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, diledi
ğin i saptırır, dilediğin i  de hidayete erdirir. Yaptıklarınızdan muhakkak 
sorguya çekileceksiniz. 

94. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat aracı edinmeyin. Çünkü o 
takdirde sapa sağlam yerleştikten sonra ayak(ın ız) kayıverir ve Allah 
yolundan sapıp başkaların ı  alıkoyduğunuz için kötülüğü tadarsın ız; 
(ah irette ise) büyük bir azabı hak edersin iz. 

95. Allah 'ın ahdini az bir pahaya satmayın. Çünkü Allah katında olan 
sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz . . .  

96. Sizin yanın ızdaki tüken ir. Allah 'ın nezdindekiler ise kalıcıdır. 
Sabredenlerin mükafatını  elbette yapmakta olduklarının güzeliyle ve
receğiz. 

97. Erkek olsun kadın olsun, kim m ü 'min olduğu halde salih amel 
işlerse Biz şüphesiz ona çok güzel bir hayat yaşatırız. Ve bunları elbette 
işlediklerinin en güzeliyle mükafat/andıracağız. 

Tefsiri: 

Mü'min Kişi İçin Güzel Ve Temiz Bir Hayat 

Şanı yüce olan Allah, kendisine inanıp güzel ve temiz işler yapanlar için 
tertemiz bir hayat oluşturmakta bu hususu belirterek vurgulamak için de şöyle 
buyurmaktadır: "Erkek ya da kadın, inanmış olarak iyi işler işleyenleri (dünyada) 
güzel bir hayatla yaşatırız ve onların (ahirete) ödülünü yaptıklarının en güzeli1,1/e 
veririz. " (Nah!, 16/97) 

Verilen bu ayet, Allah 'a  (c .c. ) inanan ve içtenlikle temiz işler yapan ve er
demli davranan insanlar için dünya ve ahirette bu yaptıklarının karşılığı olarak 
dünya hayatında güzel bir yaşam ve kıyamet gününde de ödüllerin en güzelinin 
karşılık olarak verileceğine dair kesin sözü içermektedir. Böylece iki dünyada da 
hayatın en güzeli onların olacak ve mutlu olacaklardır. 553 

553 el-Cevabü' l-Kafi , s . 177 
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Burada anlatılanlarla amaçlanan Allah ' a  inananlarla Allah' ı  inkar edenler ve 
günah işlemekten uzak durup kötülüklerden arınanlarla günahlara olabildiğin
ce dalanlar ve sakınmayanlar arasındaki ortak bir hayat değildir. Yani  bir taraf 
yiyecek, içecek, elbise ve evlenileceklerin en iyisıni elde edecek diğer taraf ise 
bunun aksi olacak değildir. Belki de Allah'ın düşmanları yiyeceklerin, içeceklerin, 
giyeceklerin ve evlenilebilecek eşlerin en güzeline sahip olurken Allah ' ın dostları 
tüm bunlardan yoksun kalabilirler. Yani inanmayanlar bu hususlarda inanan in
sanlara oranla kat kat hatta çok daha fazla nimete sahip olabilirler. 

Ne var ki, noksanlıklardan yüce ve temiz olan Allah (c .c . )  inanan, erdemli 
davranan, hayırlı ve temiz işler yapan kimselere çok güzel bir hayat yaşatacağı 
sözünü vermiş ve bunu garanti etmiştir. O (c.c . ) ,  sözünde durur ve vaadine aykırı 
davranmaz. Bütün çabalarını tek bir noktada toplayarak tek kaygısı Allah ' ı  razı 
etmek olan bir insanın hayatından daha güzel hangi hayat olabilir ki? Bu kişi 
kalbini Allah (c .c . )  ile başkaları ya da başka şeyler arasında paylaştırmamış ama 
onu yalnızca Allah'a yöneltmiştir. 

Daha önceden şaşkın bir durumda olan ve her parçası başka bir yönelim 
içerisinde olup bir parçası da Allah'a (c .c . ) yönelmiş bulunan iradesi ( istenci) 
ve düşünce sistemi her şeyden vazgeçerek tümüyle ve tamamen Allah'a yönel
miştir. Böylece dilinden düşürmeksizin tek andığı şey en yüce sevgilisi olmuş, 
sevgisi ve aşkı Allah' la (c.c. ) buluşmaya yoğunlaşmıştır. O' nunla (c.c . ) dostluk ve 
yakınlık kurarak O'nu (c.c . )  işlerine vekil ve veli kılmak artık varlığının tek amacı 
haline gelmiştir. 

O kişinin amacı, iradesi (istenci ) ,  yönelimi ve gidişatı kalbinin düşündüğü 
hedef eksenli olup ona yoğunlaşmıştır. Öyle ki, bu kişi susacak olursa Allah (c.c . ) 
için susar, konuşacak olursa Allah (c.c. ) için konuşur, dinleyecek olursa Allah 
( c.c. ) için dinler, bakacak olursa Allah (c .c . )  için bakar. Allah' ın (c .c . )  yardımıyla 
düşmanlarına üstünlük sağlar, Allah (c.c . ) için yürür, Allah ' la (c .c . ) hareket eder, 
Allah' la (c .c. ) huzur bulur ve sakinleşir. Allah (c .c . ) için yaşar, Allah (c.c. ) için ölür 
ve Allah'la (c.c. ) dirilir. 554 

Bunlar, doğru söyleyenlerin en doğru söyleyeninin verdiği haberdir. Bu ha
beri veren kişi, haberi içtenlikle kabullenen ve ona inananların yanında gözle 
görürcesine inanmak olan "ayne 'l-yakin" derecesinde hatta olayın içinde ve olayı 
yaşıyormuşçasına bilmek olan "hakka'/-yakin" derecesinde bir haberdir. Mü 'min 
olup hayırlı işler yapan her insanı, inancı ve hayırlı işleri nedeniyle ve derecesine 
göre Allah 'ın (c. c. ) en güzel hayatla yaşatacağına dair sözü vardır. 

Ne var ki, kaba, anlayışsız ve ahmak insanlar bu hayatın amacını belirleme 
hususunda büyük bir yanılgıya düştüler. Onlar yaşamanın hedef ve amacı ola
rak; türlü türlü yiyecek, cins cins içecek ve değişik giysilere kavuşmak, değişik 

554 el-Cevabu !-Kafi, s .277 -278 
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kesimden evlenecek eşler bulmak, makam ve mevki sahibi olmak, mal ve mül
ke kavuşmak, düşmanları kahredip bitirmek ve çeşitli şehevi duygularını tatmin 
edip zevk ve lezzetle yaşamak olarak görmüşlerdir. 

Hiç kuşku yok bu sayılanlar, zaten hayvanların hayatındaki ortak ögeleridir. 
Hatta bazı hayvanlar bu tip yaşama koşulları açısından ele alındığında insan
lardan çok daha fazla kısmete sahip oldukları görülür. Yırtıcı hayvanların ,  diğer 
otobur hayvanlarla binek ve kesim hayvanlarının yaşamdan aldığı tatlılıklardan 
öte, hayattan herhangi bir tat almayan ve hayatının hedefi olmayan kimselerin 
durumu, kendisine uzaktan seslenildiği halde belli-belirsiz bir şeyler işittiği halde 
söylenenleri iyice anlayamayan kimselerin durumları gibidir. 

Adeta, hayvanların hayatıyla benzer bir hayat süren kimseler, bu doyumsa
maya yönelik "şehevi" duygularının çağrısına uyup onları tatmin etmek bir ke
nara içerisinde bulunduğu sıkıntıdan ve kalbinin karmaşıklığından dolayı kendi 
çocuklarını , ailelerini, kadınlarını, mallarını ,  kardeşlerini, evlerini ve hatta üzerin
de yaşayıp yurt edindikleri vatanlarını b ile düşünemeyecek durumlara girmişler
dir. Bundan dolayı da bulunduğu durumdan çıkabilmek için sahip olduğu her 
şeyi bir çırpıda terk etmeye zoraki de olsa kendi kendini razı etmektedir. 

Üstelik nefsini çeşitli sıkıntı ve zorluklara sokarak kendini, haram kılınan 
şeyleri bile yapmaya zorlamaktadır. Bu hususta kalbini rahat tutmasının sonucu 
olarak kendi çocuklarını ,  arkadaşlarını ve kardeşlerini öldürmek gibi ağır suçları 
bile olağan görmektedir. Bu durumda iken gerek duygusal açıdan gerekse kal
binin rahatlığı bakımından olacak ki, yaptığı kötülüklerden dolayı kınanmaktan , 
irdelenmekten ve tehdit edilmekten asla huzursuzluk duymaz. Hatta birileri göğ
sünün üzerine vurup ta bu kötülükleri niye yaptığını soracak olsalar: "Kabe'nin 
Rabbine yemin ederim ki, ben başarılı ve bereketliyim" ,  der ve bu tutumunu 
dizlerinin dermanı tükenip elleri ve vücudu güçten düşse bile hayatının sonuna 
kadar sürdürür. 

Durumunu soranlara uzun ve güzel bir hayat yaşadığını anlatarak, "sabret
seydim daha çok nimetler elde ederdim," der. Sonra da ölümüne doğru huzurlu 
ve mutlu bir halde gider. Buna karşılık bir başkası ise yoksulluğu yanında "eğer 
krallar, sultanlar ve onların nesilleri olanlar bizim hayat tarzımızı görselerdi bizleri 
bu yaşantı yüzünden kılıçlarıyla yok ederlerdi ," diyor. Bir başkası da, "öyle anlar 
oluyor ki, kalplerimiz neşe ve zevkten dans ediyor. " Diyorlar. Güngörmüş, bilgili 
ariflerden bazıları da; "öyle zamanlarımız oluyor ki, "Cennettekiler böyle bir anı 
yaşasalardı hayatlarının en güzel anını yaşamış olurlardı, diyoruz" , derler. 555 

Noksanlıklardan yüce olan Allah (c .c. ) verdiği habere göre; (teorik iman) bil
ginin ve (pratik salih amel) hayırlı (şlerin karşılığı Allah' ın (c .c . )  vaadi yani verdiği 
sözü gereğince dünyada güzel bir hayat sürmek, ahiret hayatında ise karşılıkların 

555 Miftahu Dari 's  -Saade (38) 
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en güzelidir. Bunun tersi ise , dünyada zor ve sıkıntılı bir geçimle yaşamak, (ölü 
ruhlarının kıyamete kadar bekleyecekleri yer olan) "berzah alemin" de sıkıntılarla 
beklemek ahiret hayatında da azap içerisinde bırakılmak ve unutulmaktır.556 

98. Kur'an'ı okuyacağın zaman o kovulmuş şeytandan Allah 'a sığın. 

99. Doğrusu iman edip yalnız Rabblerine tevekkül edenler üzerinde, 
onun hiçbir hakimiyeti yoktur. 

1 00. Onun hakimiyeti ancak kendisini dost edin ip de onu Allah 'a 
ortak koşanlar üzerinedir. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Kur'an okuyacağın zaman 
hemen o kovulmuş şeytandan Allah 'a sığın ( euzu veya esta'i'zu billahi mine'ş
şeytani'r-racim de). Gerçek şu ki, iman edip te yalnızca Rabblerini vekil tutmuş 
olanların üzerinde onun (şeytanın) hiç bir etkisi ve egemenliği yoktur. Onun etki 
ve egemenliği yaln ızca onu dost edinenlere ve onu Allah 'a ortak koşan /aradır. " 
(Nahl , 16/98-100) 

"Esta'izu billahi" diyerek "Allah 'a  sığınırım" veya "sığınıyorum'' , demek; 
Allah' ın yardımıyla korunurum, O'na tutunurum ve O'na sığınırım gibi anlamla
ra gelmektedir. "Esta'!zu" veya "e'uzu" yüklemlerinin mastan; "A, Ve, Ze" ,  iyaz 
ve me'azdır. Genellikle kullanımı harfleri artırılmış kalıbıyla "müsteaz" şeklinde 
olması yanında bu yüklem; içinde, içine , . .  e ,  . .  a ve ile gibi anlamlarıyla "fi" ve 
"b!" edatlarını alarak kullanılmaktadır. Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi vesel
lem- : (Bir bayana hitaben) ;  "Lekad uzti bi meazin" yani "sen, bir sığınağa sığın
mışsın" buyuruyor.557 

Bu sözcüğün aslı, bir şeye sığınmak, o şeye yaklaşmak ve yakın olmak an
lamındadır. Araplar "etyabu' l-lahmi uvvezuhu" yani, "etin en güzeli kemiğe en 

556 Miftahu Dari's -Saade (47) 
55 7 İmam Buhari bu hadisi Hz. Aişe'nin talak hakkında rivayet ettiği bir hadisten almıştır. Kita

bının c: 9, s: 268. Talak (boşanma) bölümünde yer almaktadır. Erkek karısını boşanmayla 
karşı karşıya bırakabilir mi? Bu , "İbnetu'l-Cevn" hakkındadır. İbnetül'l-Cevn, Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in yanına getirildiğinde Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
kendisine yaklaşınca "senden Allah'a sığınırım·· dediği hadistir. 
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yakın veya bitişik olanıdır" , derken kullandıkları "uvvezu" kelimesi ile etin kemi
ğe en yakın ve bitişik olan kısmını kastederler. "Nakatun aizun" ifadesi "kendi
sine sığınılan deve" demektir ki, yavrusunun kendisine sığındığı deve anlamına 
gelir. Bu kelimenin çoğul hali "uvuzun" şeklindedir. Hudeybiye hadisinde ge
çen ifadenin de anlamı buna benzemektedir. Orada geçen ifade; "Meahümü' l
Uvezu' l-Mutafili " ,  şeklindedir. Burada kullanılan "mutafil" kelimesi "mutfil"in 
çoğulu olup beraberinde yavrusu olan ve kendinden ayrılmayan deve anlamına 
gelmektedir. 558 

Aralarında Camiu' l-Usul ad!t eserin yazarı Mecidüddin el-Cezerl'nin559 de 
bulunduğu bir grup hadis bilgininin bu ifade kullanılırken genelde kadınlara işaret 
olunarak kullanılan bir istiare yani eğretilemedir. Bu ifade, "onlar beraberlerinde 
kadınları ve çocukları olduğu halde" anlamına gelmektedir. Gerçi bu anlatımda 
sanata gerek duyulacak değildir. Kelime zaten gerçek anlamıyla kullanılmış böy
lece cümle, "sana, hayvanlarıyla ve binek hayvanlarıyla geldiler ve senin huzu
runa yanlarında yavruları olan develerini çıkardılar." Şekline dönmüştür. 

Noksanlıklardan yüce ve temiz olan Allah (c .c . ) ,  Kuran-ı Kerim okumaya 
başlayanların şeytandan kendisine sığınmalarını yani euzu veya esta'lzu billahi 
mine'ş-şeytani ' r-racim demelerini emretmektedir. Bu hususta değişik görüşler 
vardır: 

Birincisi : Kuran, kalplerde olan hastalıklara şifadır. Kur'an, kalplere şeyta
nın attığı vesveseleri , şehvetin azgınlığını ,  kötü niyetliliği ve kötü arzuları giderir. 
Şeytanın kalplerde emrettiklerine karşı bir ilaçtır. Allah (c .c . ) kalpte yerleşmiş bu
lunan hastalık etkenlerinin dışarı atılmasını ve kalbin bu tip şeylerden tamamen 
boşaltılmasını istemiştir. Böylece hastalığın gidişiyle kalpte oluşan boşluğa şifa 
olan ilaç yerleşecek kalbe egemen olup etkisini gösterecektir. Nitekim bu hususta 
şöyle denilmiştir: 

Arzuyu tanımazdım, arzusu bana geldi ,  
Boş kalbimi bulunca, girip yerleşti. 

Bu şifalı ilaç {yani Kur'an) kalbe girince kalp kendisine acı veren ızdırap, 
sıkıntı ve dertlerden kurtulur. 

İkincisi: Suyun, bitkilere hayat verdiği gibi Kur'an da kalbe hayır, ilim ve 
dosdoğru yol olan hidayetle hayat verir. Şeytan ise, bitkileri yakıp yokeden ateş 
gibidir. Kalpte hayırlı bir bitkinin yeşerip hayat bulduğunu görünce hemen onu 
yakmaya ve bozup ortadan kaldırmaya çalışır. Kuran'ın iyileştirici niteliği ve şifa 
oluşu nedeniyle kalpte oluşan hidayet ve hayrı şeytanın yok etmemesi için Allah 

558 Buhari'nin rivayeti, (5388) Şartlar bölümü, Cihadın Şartları kısmı .  
559 Bu kişi, İmam Mecidü'd-din Ebu's-Saadat el Mübarek bin Muhammed bin el-Esir el

Cezeri'dir. Allah (c.c. ) ona rahmet etsin. Bkz. Camiu' l-Usul, 8/303 
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(c .c . )  ondan kendisine sığınılmasını euzu veya esta'izu billahi mine'ş-şeytani'r
racim denilmesini emretmiştir. 

Bu bakımdan birinci açıklama ve ikincisi arasındaki fark, birinci yorumda 
anlatılan Allah 'a  sığınma Kuran' ın yararlarını, hidayetini , ilmini, hayır ve bere
ketini elde etmek içindir. Anlatılan diğer sığınma ise , Kur'an' ın kalbe sağladığı 
yararlarını korumak, kalıcılığını ve kalbe sağlamca yerleşik olmasını sağlamak 
içindir. 

Sanki şöyle denmektedir: Kuran' ı okuduktan sonra Allah'a  sığınmanın bu
rada anlatılanlardan bir payı olsa da -Allah hakkı için- sahabeden bize gelen 
sünnet ve rivayetler bu ayetin uygulaması olarak Kur'an' ı okumaya başlamadan 
önce kovulmuş şeytandan Allah'a  sığınmanın gerekliliğini bize anlatmaktadır. 
Bu anlayış ve uygulama ilk dönem Selef ve sonraki dönem Halef İslam alimleri 
çoğunluğunun fikri ve uygulamalarıdır. K. Kerim' i  okumadan önce şeytandan 
Allah'a sığınmanın iki nedeni vardır; 

Birincisi: Üseyd bin Hudayr'dan aktarılan hadiste geçtiği gibi Melekler' in, 
Kur'an okuyucularına yakınlaşmaları ve okuyuşlarını dinlemeleridir. Nitekim bu 
hadiste Üseyd, K. Kerim okurlarken tıpkı lambalar gibi gölgelerin ortaya çıktığını 
anlatmış Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- de; "onlar meleklerdir" 
demiştir. 560 

Şeytan meleğin karşıtı ve düşmanıdır. Bu nedenle K.Kerim okuyucusu kişi, 
Allah (c.c. ) ' tan düşmanlarını uzaklaştırmasını istemekle emrolunur. Böylece sı
ğınma duası nedeniyle şeytanlardan boşalan o yere melekler gelirler. Çünkü bu 
ulaşılan öyle bir aşamadır ki, orada meleklerle şeytanlar birlikte olamazlar. 

İkincisi: K. Kerim' i  okumaya başlamadan önce şeytandan Allah'a sığınma
nın diğer bir özelliği ise şudur: Şeytan, Kur'an okuyan kişinin yanına at ve adam
larıyla yani ordusuyla gelir. Amacı, onun, Kur'an ayetlerinin indiriliş amacını, 
kavramını, onunla istenen şeyleri düşünüp anlamasını engellemektir. Bunun için 
bütün çabasını harcayarak o kişinin kalbiyle Kuran'ın anlatmaya çalıştığı şeylerin 
arasına girerse amacına ulaşmış, okuyucunun Kuran' dan yararlanmasını engel
lemiş olur. Bu nedenle şanı yüce olan Allah kuluna, K.Kerim'i okumaya başladı
ğında kovulmuş şeytandan kendisine sığınmasını emretmiştir. 

Başka bir özellik ise; Kuran'ı okuyan kişi okuduğu Kur'an ile (şeytandan) 
Allah'a sığınır. Bir hadiste şöyle geçmektedir; Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem
şöyle buyurmuştur: "Şanı yüce olan Allah ,  "Kur'an' ı güzel bir şekilde ve güzel bir 

560 Bu hadisi İmam Buhari kitabının "Kur'an'ın faziletleri bölümü"nde "Kur'an okunduğu sırada 
huzurlu bir ortamın oluşumu ve Meleklerin inişi" kısmında, (8/680) ,  İmam Müslim ise kita
bının "yolcu namazı" bölümünde "Kur'an okunduğu sırada huzurlu bir ortamın oluşumu ve 
Meleklerin inişi" kısmında (2/450 -451 )  rivayet etmişlerdir. 
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sesle okuyanı dinler. Hatta ev sahibinin sesini hizmetçisinden daha iyi duyar." 561 
Şeytanın okuyuşu ise ancak şiir ve şarkıdır. Bundan dolayı da Kur'an' ı okuyan 
kimseye, Allah'a  sığınarak şeytanı uzaklaştırmasını emretmektedir. Şanı yüce 
olan Allah' ın adını aniden anarak O'na sığınan kişi şeytanı şaşırtmış ve kovmuş 
olur. Rabbı olan Allah da onun Kur'an okuyuşunu dinlemektedir. 

Bu hususta bir başka özellik şudur: Noksanlıklardan uzak ve yüce olan Allah, 
gönderdiği tüm peygamber ve nebilerin her birinin Allah' ın ayetlerini okurken 
şeytanı kendi güvenlikleri için kovduklarını bildirmektedir. İlk kuşak İslam bilgin
leri olan Selef alimlerinin hemen tamamı buradaki anlamın, Allah' ın ayetlerini 
okumak isteyen her kişinin şeytanı kovarak yani euzu veya esta'izu billahi mine'ş
şeytani' r-racim dedikten sonra okumasına başlaması olduğunu bildirmişlerdir. 

Şairin biri halife Hz. Osman' ın öldürülmesi dolayısıyla şunları söylemiştir: 
Allah'ın kitabını arzulayıp istemişti bir gecenin başında, 
Tuzaklanan eceline yetişti o gecenin sonunda. 

Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ile beraber yaşamış onun sahabelerinden 
seçkin bir kimse için şeytanın yaptırdıkları böylesi bir ölüm olunca şeytan diğer 
insanlar için neler yaptırmaz ki? Şeytanın vesvese verip karıştırmasından dolayı 
bazen Kur' an okumak insana ağır gelir bazen karıştırır okurken şaşırır bazen de 
okuyuş hafif gelir. Bazen okurken dili diline dolaşır yahut belleği ve kalbi hafifler 
neşelenir. Ne var ki ,  şeytandan Allah'a  sığındıktan sonra Kur'an okumaya başla
ması bazen kişi bazen neşeli ve zihni açık kılabilir bazen de tersi durumlar yahut 
her iki durum aynı anda gerçekleşebilir. Durum ne olursa olsun Kur' an okumaya 
başlarken en önemli şey, kişinin şeytandan şanı yüceler yücesi Allah'a  sığınması 
yani, euzu veya esta'lzu billahi mine'ş-şeytani ' r-racim demesidir. 

Bu hususta başka görüşleri de alalım, şöyle ki; şeytanın en hırslandığı ve 
en titiz davrandığı durum insanın hayır yapmaya ve iyi işler işlemeye niyetle
nip yöneldiği yahut hayırları yapmaya koyulduğu zamanlarıdır. Şeytan gerek 
insanın hayra niyetlenmesi gerekse işlemesi anında şiddetle ileri atılarak bu hay
rı kesmek ve insanla onun arasına girmek ister. Sahih bir hadiste Peygamber 

561 Bu hadisi İmam Ahmed -radıyallahu anh- rivayet etmiştir (6/19) .  İbni Mace, kitabının 
"Kur'an' ı güzel sesle okumak" başlığının "namazın kılınması ve sünnetleri" bölümünde al
mıştır. { 1 ./425,  hadis no: 1340) 
Busir1, "Zevaid" adlı eserinde bu hadis hakkında şöyle diyor; "bu hadis, Fudale ve Raşid 
bin Said ' in azatlı köleleri olan Meysere'nin rivayet edenleri bakımından bulduğu bir kusur 
nedeniyle hadis bilginlerinin derecelerini de dikkate alarak "hasen" derecesindedir, demiştir. 
{ 1/436) Bu hadis, İbni Mace'nin Sünen adlı eserinde zayıf olarak değerlendirildiği gibi Elbani 
de "zayıf" olarak değerlendirmiştir. 
El-Hakim ,  eserinde ( 1/570 -57 1 )  şöyle diyor; "bu hadis İmam Buhari ve İmam Müslim'in 
şartlarına göre "sahih" kabul edilse de onlcır kitaplarına almamışlar. İmam Zeheb!, bu hadisi 
"munkatı' (nakledenlerinde kopukluk olan )" diye değerlendirmiştir. 
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Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- ' in şöyle buyurduğu rivayet olunmaktadır: "dün 
gece şeytanın biri bana galip geldi namazımla benim arama girerek beni ondan 
uzaklaştırmak istedi. . .  "562 

Kulun yaptığı işler kendisi için en hayırlısı ve en yararlısı veya Şanı yüce 
olan Allah'ın en sevdiği işlerden biri olduğunda şeytanın kızgınlığı, itiraz etmesi 
ve karşı saldırıya geçmesi en şiddetlisi olur. İmam Ahmed bin Hanbel'in "Müs
ned" adlı eserinde 563 Sebre bin Ebi'l-Fakih'ten bu hadisi aktarmıştır. Resulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Kuşku yok ki, şeytan, insanoğlunun 
geçtiği yollar üzerine oturmuş İslam'a giden yollara da onun için çöreklenmiştir. 
İnsan İslam'a yönelince şeytan hemen onun karşısına dikilir de ona: "atalarının, 
dedelerinin ve babanın dinini yüzüstü bırakarak Müslüman mı oluyorsun?" der. 
Sonra insanoğlunun hicret (göç) yolları üzerine oturarak ona: "topraklarını ve 
şu ortamını terk ederek hicret mi ediyorsun?" der. Oysa Müslüman muhacirin 
hicreti uzun bir yola koyulmuş atlının durumu gibidir. Şeytana isyan eder ve 
hicretine koyulur. Şeytan daha sonra Müslüman'ın cihad yollarına oturur. Bu 
cihatlar mal ve canla yapılan cihatlardır. Şeytan cihad eden Müslüman' a savaşa
cak ve vuruşacaksın demek. Öldürülürsen hanımını başkaları alacak mallarını da 
paylaşacaklar. Ne dersin? Hadisi aktaran kişi diyor ki; "o kişi şeytana isyan eder 
ve cihadına koyulur, " dedi. 

Şeytan insanoğlunun tüm hayır yollarına onu gözetlemek için kurulur ve 
daima onu gözler. Mansur, Mücahid' den aktararak şöyle dedi : "Mekke'ye gitmek 
üzere bir topluluk yola çıkmış olmasın hemen aynı sayıda ve aynı niteliklerde 
hazırlanan şeytan da onlarla beraber çıkar. " Bu hadisi İbni Ebi Hatim ( 4 ciltlik) 
tefsirinde rivayet etmiştir. Bu husus şeytanın gözetlemesiyle ilgilidir. 

Şeytandan her hususta Allah'a sığınmak gerekse de özellikle Kur'an okuma
ya başlarken noksanlıklardan uzak olan Allah, kendisi için hayır yollarını kesip 
ortadan kaldırmak isteyen düşmanı olan şeytanla savaşmasını emreder. Böylece 
onu kovması için tıpkı bir yolcunun yoluna dikilen engelleri ve kendini yolundan 
alıkoyan faktörleri ortadan kaldırdıktan sonra kendi kararlaştırdığı seyahatine 
devam etmesi gibi kul, önce Allah'a sığınmalı yani "euzu billahi mine'ş-şeytani'r
racim" demeli ve sonra da kendi işini ve seyrini takibetmeli kararlaştırdığı işlerini 
yapmalıdır. 

562 İmam Buhar! bu hadisi, Sad suresinin 38/ 30. ayetinde anlatılan Peygamber olayları ile ilgili 
bölümde aktarmıştır. (6/527) 

563 Bu hadis sahihtir. İmam Ahmed -radıyallahu anh- rivayet etmiştir (3/483) İmam Nesel "Sü
nen'' adlı eserinin (6/21 -22) "cihad bölümü"nde " . . .  Müslüman olup da hicret eden ve cihad 
eden kimselerin yapması gerekenler" başlığı altında vermiştir. 
Hafız İbni Hacer el-Askalanl, "el-İsabe" adlı eserinde bu hadis hakkında, rivayet edenler 
açısından "hasen" derecesinde sayılmakla beraber fikir birliği olmamıştır, diyor. (4/120) İbni 
Hibban ise, eserinde bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. (4/120) Elbani de, bu hadisin 
sahih olduğunu söylüyor ve eserine 1648 no'lu hadis olarak alıyor. 
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Bu hususla ilgili olmak üzere bir başka açıklama ise, Kur'an okumaya başla
madan önce şeytandan Allah'a  sığınmak yani, euzu veya esta'lzu billahi mine'ş
şeytani'r-racim demek, bir adres belirtmek ve bu sığınmanın ardından K. Kerim 
okunuşunun geleceğini ilan etmek demektir. Bundan dolayı şeytandan Allah'a 
sığınmak olan "istiaze" yani euzu veya esta'lzu billahi mine'ş-şeytani'r-racim 
ifadesi yalnızca Kur'an okunmazdan önce bir giriştir ve toplum içinde işitenler
le duyacak olanlara bir uyarıdır. Bu sığınmayı işiten kişi bunun ardından Allah 
kelamının okunacağını anlayarak ona karşı kendine çeki düzen verip hazırlıklı 
olur. Yoksa başkalarının sözlerine ya da konuşmalarına başlarken "istiaze" söy
lenemez. Ama kişi yalnız başına Kur'an okuyacağı zaman "istiaze" çekmesi ise 
yukarıda anlattığımız nedenlere dayalıdır. 

Şuraya kadar açıklamalarını sunduğumuz hususlar Kur' an okumaya başlarken 
"istiaze" çekmenin yani euzu veya esta'lzu billahi mine'ş-şeytani 'r-racim deme
nin yararlarının açıklanması idi . İmam Ahmed bin Hanbel' in babası Hanbel'den 
yapmış olduğu rivayette şöyle denilmektedir: "Gerek namazda gerekse namaz dı
şında "istiaze" çekilmezden yani euzu veya esta'lzu billahi mine'ş-şeytani' r-racim 
demezden Kur'an okunamaz."  Zira Allah Azze ve Celle en-Nah! suresinin 98 . 
ayetinde şöyle buyurmaktadır: "Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan 
Allah 'a sığın . " (yani, euzu veya esta 'fzu billahi mine 'ş-şeytani 'r-racim, de.) 

İbni Meşiş rivayetinde şöyle deniyor: "O, Kur'an okuduğu zaman euzu veya 
esta'lzu bi llahi mine'ş-şeytani'r-racim derdi .  Abdullah bin Ahmed şöyle diyor: 
"Babam Kur'an okumaya istiaze çekerek başlardı .  "Euzu billahi mine' ş-şeytani' r
racim. inne' l-lahe huve's-seml'u' l-alim" ,  (yani ,  o kovulmuş şeytandan Allah' a  
sığınırım .  Gerçekten de  Allah , işte O işiten ve  bilendir" , )  derdi . "  564 

İmam Ahmed' in Müsned' iyle Tirmizi' nin Sünen' inde Ebu Said el-Hudrl'den 
rivayet olunan bir hadiste şöyle geçmektedir: "Nebi -sallallahu aleyhi vesellem- na
maz kılacağı zaman namaza giriş/başlama "tekbirinin hemen ardından; "Euzu 
billahi's-Seml' i ' l-allm mine' ş-şeytani'r-racim; min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi " ,  
(yani, kovulmuş şeytandan, onun insanın içine üflemesinden, verdiği büyüklen
meden, gururdan ve verdiği vesveseden mutlak işiten ve mutlak bilen Allah'a  
sığınıyorum, )  derdi .  565 

564 İmam Ahmed'in "Mesai!" adlı eserine bknz. Bu hadis oğlu Abdullah'tan rivayet olunmuş
tur. 

565 Bu hadis sahihtir. İmam Ahmed "Müsned"inde rivayet etmiştir. (3/50) . Ebu Davud kitabının 
"namaz bölümü"nde namaza başlarken "ey Allahım' Sana yaraşır hamd ile sana şükredi
yorum. Sen noksanlıklardan yüce ve uzaksın . . .  Yani "sübhaneke Allahümme duasını oku
mak" , başlığı altında rivayet etmiştir. (2/4 77 -4 78) . Tirmizl ise, kitabının "namaz bölümü"nde 
namaza başlarken okunacak şey" başlığı altında rivayet etmiştir. (2/9) Bu hadisi Ahmed Şa
kır "sahih" olarak değerlendirmiştir. imam Darimi bu hadisi kitabının "namaz bölümü"nde 
namaza başlarken okunacak şey" başlığı altında rivayet etmiştir. ( 1/226) . 
Ayrıca bknz. " İrvau' l-Galll, c: 2 s: 51 ve el-Muğnl adlı eserin ilgili bölümü, c: 2 s: 1 45 
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Bu konuda ibnü' l-Münzir' in şöyle dediği rivayet olunmaktadır: "Nebi 
-sallallahu aleyhi vesellem- ' den gelen bir haberde O'nun Kur'an okuyacağı zaman 
şöyle dediği aktarıldı: "Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- Kur'an okumaya baş
ladığında; "Euzu billahi mine'ş-şeytani 'r-racim (o kovulmuş şeytandan Allah'a 
sığınırım) . "  Derdi .  

İmam Şafi'!, Ebu Hanife ve "el-Cami" adlı eserinde Kur'an okumaya başlar
ken okunacak şey hakkında tercih ettikleri : "Euzu billahi mine' ş-şeytani'r-racim" ,  
(yani, o kovulmuş şeytandan Allah' a  sığınırım . )  demektir. Bu  rivayet İmam 
Ahmed'den aktarılmıştır. Buna dayanak teşkil eden ayetin görünen anlamı ve 
İbni Münzir' in Abdullah' ın rivayetiyle İmam Ahmed'den ve Ebu Said'den aktar
dığı hadis olup; "Euzu billahi's-Semi' i' l-allm mine'ş-şeytani'r-racim, (yani, kovul
muş şeytandan mutlak işiten ve mutlak b ilen Allah'a sığınıyorum) şeklindedir. 

Hasan bin Sirin' in de bu husustaki görüşü böyledir. Bu görüşüne kaynak 
olarak "İfk olayı" (yani Hz. Aişe validemiz' e atılan iftira) hakkında İmam Ebu 
Davud'un rivayetini göstermektedir. Bu rivayette şöyledir: "Nebi -sallallahu aleyhi 
vesellem- ( ifk olayı gününde) oturdu yüzü görünüyordu ve şöyle buyurdu: "Euzu 
billahi's-Semi' i ' l-alim mine'ş-şeytani 'r-racim, (yani, kovulmuş şeytandan mutlak 
işiten ve mutlak b ilen Allah'a sığınıyorum) .  566 

İmam Ahmed' den Kur'an okumaya başlarken okunacak dua ile ilgili olarak 
rivayet edilen bir başka hadiste ise şöyle geçiyor: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve
sellem- Kur'an okumaya; "Euzu billahi mine 'ş-şeytani 'r-racim. inne 'l-lahe huve's
semf'u'l-alfm ", (yan i, o kovulmuş şeytandan Allah 'a sığınırım. Gerçekten de Al
lah , işte O işiten ve bilendir, derdi .  

Bu konuyla ilgili olarak Süfyan es-Sevri, Müslim bin Yesar, İbni Akil ve el
Mücerred adlı eserinde Kadı Ebu Yusuf aynı görüşü tercih etmişlerdir. Çünkü, "ko
vulmuş şeytandan Al/ah 'a sığın" (Nahl, 16/98) ayetinin ifade ettiği şey, "festa'lz 
billahi mine'ş-şeytani' r-racim" (yani kovulmuş şeytandan Allah'a  sığın) emridir 
ki , bu da; "Euzu billahi' mine'ş-şeytani 'r-racim" (o kovulmuş şeytandan Allah'a 
sığınırım) sözü i le uygulanmakta ve "festa 'fz billahi innehu huve 's-semf'u 'l-alfm ", 
(Artık O'na sığın çünkü, O gerçekten işiten ve bilendir. )  (el-Fussilet, 41/36) ayeti 
de buna destek olmaktadır. 

Bundan dolayı da "istiaze" yani "euzu veya esta'izu billahi mine'ş-şeytani'r
racim" dedikten sonra sığınılan Allah' ın niteliğini hemen eklemek gerekmekte
dir. O da, "inne 'hu huve's-semi'u' l-allm'' , (yani, o kovulmuş şeytandan Allah'a 
sığınırım. Gerçekten de Allah, işte O gerçekten işiten ve bilendir) ifadesidir. Bu 
cümledeki "inne" ; gerçekten,  muhakkak ki, mutlaka ve elbette ki , gibi anlamlara 

566 Bu hadisi Ebu Davud kitabının "namaz bölümü"nde, "besmeleyi(bismillahirrahmanirrahim 
demeyi) namazda yüksek sesle okumayanlar. . .  " başlığı altında rivayet etmiştir. (2/494). Bu 
hadis "münker"dir. . 
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geldiğinden diğer cümleden bağımsız bir cümlenin başına gelmiş ve onu pekiş
tirmiştir. Bu da noksanlıklardan yüce olan Allah'ın buyruğudur. 567 

Kızgınlıkla gazaplanma şeytanın oluşturup desteklediği bir şey olmasından 
dolayı kızgın ve gazaplanmış nefisle şeytan "en-Nefsu' l-Mutmeinne"ye karşı yar
dımlaşmaktadır. Kötülükleri iyilikle savmayı ve kötülük yapanlara iyilikle karşılık 
vermeyi emreden ve Rabbının emir ve yasaklarına itaat eden huzura ermiş ruh 
olan "en-Nefsu' l-Mutmeinne"ye Allah (c .c . )  " istiaze" (euzu veya esta'izu billahi 
mine'ş-şeytani'r-racim" yani, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım) ifadesiyle 
yardım ediyor. "İstiaze" de gereği itibariyle "en-Nefsu' l-Mutmeinne"nin imda
dına kendi güçleriyle koşar ve onu gazaplanmış kızgın nefsin ordularına karşı 
destekler. Kendisiyle beraber başarı ve zaferler getiren "sabr" ın yardımları da 
onun yanında yer alır. 

Bunların "en-Nefsu' l-Mutmeinne" saflarında yer almasının ardından "iman" 
ve "tevekkül"ün yardımları yetişir. Ve tüm bunlar şeytanın gazaplanmış nefisle 
yardımlaşıp oluşturduğu gücüyle kurmuş olduğu şeytanın egemenliğine son ve
rir. Nitekim "Gerçek şu ki, iman edip te yaln ızca Rabblarını vekil tutmuş olanların 
üzerinde onun (şeytanın) hiç bir etkisi ve egemenliği yoktur " (Nah!, 16/99) aye
ti bu hususu desteklemektedir. Mücahid, İkrime ve bazı tefsir bilginleri, "onun 
(şeytanın) bu işi yapabilecek hiç bir delili (dayanak noktası ya da gücü} yoktur" , 
diyorlar. 

Bu hususta doğrusu ise, şöyle denilmesidir; şeytanın inananlara musallat 
olup onlar üzerine egemen olması için hiçbir gücü kuvveti ve yolu yoktur. Yoksa 
şeytanın bu işi yapması için bu olayda delilinin veya gücünün olması, diye b ir 
şeyin sözü edilemez. Ayette geçen ve kelime olarak "etki, delil ve egemenlik diye 
anlamlandırılan "sultan" kavramı insanın içinde bulunan kudret olarak değerlen
dirilmektedir. Zaten "delil" sözcüğü de "sultan" kavramıyla varlık bulmaktadır. 
Çünkü delili olan kimse egemenliğe giden kudreti elinde tutuyor demektir. 

Noksanlıklardan yüce olan Allah , kendini vekil tutan ve samimi davranarak 
hayırlı işler yapan kulların üzerinde egemenlik kuracak hiçbir delilin kendisinin 
düşmanı olan şeytanın elinde olmadığını ayetiyle bizlere vermektedir. Bununla 
ilgili olarak Hicr suresinde şöyle buyurmaktadır. " (İblis) dedi ki; "Rabbım beni 
azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlar için (bir takım haram şeyleri ve kö
tülükleri) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım .  Ancak onlardan 
samimi ve içten olan kulların hariç. (Allah) şöyle buyurdu: "işte bana varan doğ
ru yol budur. Kuşkusuz ki, kullarım üzerinde senin h içbir egemenliğin yoktur. 
Ancak azmış olanların sana uymaları hariç. " (Hicr, 15/29-32) 

Allah Azze ve Celle Nah! suresinde ise bu hususla ilgili olarak şöyle buyur
maktadır: "Gerçekten de iman edip yalnız Rabblarını vekil tutanlar üzerinde 

567 İğasetü'l-Lehfan, ( 1/91 -95) 
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onun (şeytanın) h içbir egemenliği yoktur. Onun (şeytanın) egemenliği ancak 
onu (şeytanı )  dost edinenlere ve onu (şeytanı) Allah'a  eş koşanlaradır. " (Nah!, 
99-100) 

Burada anlatılanlar iki konuyu kapsamaktadır: 
İlki : Allah'a inanan, O'nu bir tanıyan ve içtenlikle hayırlı işler yapanlar üze

rinde şeytanın hiçbir etkisinin olmadığını ve onlar üzerinde herhangi bir egemen
liğinin de söz konusu olamayacağı vurgulanmaktadır. 

İkincisi : Allah' a  eş koşanlar ve Şeytanı dost edinip vekil tutanlar üzerinde ise 
şeytanın egemenliğinin ve gücünün geçerli olacağı kanıtlanmaktadır. 568 

Bundan dolayı da Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Kur'an oku
yacağın zaman hemen o kovulmuş şeytandan Allah 'a sığın (euzu veya esta 'fzu 
billahi mine 'ş-şeytan i 'r-racim de) . Gerçek şu ki, iman edip te yalnızca Rabblarını 
vekil tutmuş olanların üzerinde onun (şeytanın) h iç bir etkisi ve egemenliği yok
tur. Onun etki ve egemenliği yaln ızca onu dost edinenlere ve onu Allah 'a ortak 
koşan/aradır. " (Nah!, 1 6/98-100) 

Şeytanın kendine uyan dostları üzerinde egemenliğinin olduğu kesin olup 
Şanı yüce olan Allah tarafından ayetinde de açıklandığından dolayı inkarı müm
kün değildir. Nitekim Allah (c.c . )  bu durumun kesinliğini vurgulamak için şöyle 
buyuruyor: "İş karara varıp (hesaplar görülüp iş) b itirildikten sonra şeytan diye
cek ki, (dedi ki,) "şüphe yok ki, Allah size, gerçek olanı gerçekten vaad etti. Ben 
de size vaad ettim. Ama vaad ettiğimin aksini yaptım. Zaten benim size karşı bir 
gücüm, üstünlüğüm ve üzerin izde egemen/iğim yoktu. Ben yaln ızca sizleri (kö
tülüklere, Allah 'ı inkara ve O'na eşler koşmaya) çağırdım, siz de benim davetimi 
kabul edip bana uydunuz. O halde beni kötüleyip durmayın ama kendi kendinizi 
kınayın. (Bugün) Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Kuş
kusuz ki; ben, daha önce de beni (Allah 'a) eş koşmanızı reddetmiş kabul etme
miştim. " Gerçekten şu ki; (kötülükler işleyip, Allah ' ı  inkarı ve O'na eşler koşmayı 
sürdüren) zalimler için acıklı bir azap vardır. " ( İbrahim, 14/22) 

Şanı yüce olan Allah bu hususla ilgili olarak başka ayetlerde şöyle buyur
maktadır: "Yemin olsun ki, iblis onların hakkındaki zannın ı  (kesinliği olmayan 
sanı /arını) gerçekleştirdi. Allah 'a inanmış olan Mü 'minlerden bir kesiminin dı 
ş ında onların hepsi ona (şeytan/İblise) uydular. Oysa şeytan/İblisin (onun), onlar 
üzerinde h içbir otorite, yetki ve egemenliği yoktu. Ne var ki; biz, ahirete inanan
larla ahiret hakkında kuşkuları olanları birbirinden ayıralım diye (şeytan/iblise bu 
fırsatı tan ımıştık). Rabbın gerçekten her şeyi koruyandır. " (Sebe' ,  34/20-2 1 )  

Mü' minler dışında olup ta şeytanı inkar etmeksizin ona uyanlar aleyhine 
olarak Şeytana, verilen ve kesinlikle sabit kılınan delil, otorite ve egemenlik fak
törü hususunda iki görüş ileri sürülmüştür: 

568 İğasetü' l-Lehfan, ( 1/98) 
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ilki: Sabit kılınan delil, otorite ve egemenlik faktörünün ana kaynağı şeyta
nın tuzaklar kurup kendisine uyanlarla eğlenmesi onların da kendi kötülüklerine 
olsa da kendilerine egemen olma yollarını şeytana açmaları ve onun otoritesine 
boyun eğmeleridir. Şeytan onlara egemen olunca onları istediği gibi yönetmekte 
ve dileğince onları kullanmaktadır. Güdülme gemlerini şeytana teslim edenler 
ona her hususta ve her şekilde itaat eder ve onu kendi işlerinde veli tayin eder 
ve dost edinirler. Böylece şeytan onlardan dileğince imkanlar elde eder ve onları 
kullanır. 

Şanı yüce olan Allah (c.c. ) İbrahim (a.s) suresinde, iblisin bu durumun ke
sinliğini vurgulamak için şöyle itiraf ettiğini açıklıyor: "iş karara varıp (hesaplar 
görülüp iş) bitirildikten sonra şeytan/iblis diyecek ki, (dedi ki, )  "şüphe yok ki, 
Allah size, gerçek olanı gerçekten vaad etti. Ben de size vaad ettim. Ama vaad 
ettiğimin aksini yaptım. Zaten ben im size karşı b ir gücüm, üstünlüğüm ve üze
rinizde egemen/iğim yoktu. Ben yalnızca sizleri (kötülüklere, Allah' ı  inkara ve 
O'na eşler koşmaya) çağırdım, siz de benim deıvetimi kabul edip (bana) uydu
nuz. O halde beni kötüleyip durmayın ama kendi kendinizi kınayın. (Bugün) Ne 
ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Kuşkusuz ki; ben , daha 
önce de beni (Allah'a )  eş koşmanızı reddetmiş kabul etmemiştim " Gerçekten şu 
ki; (kötülükler işleyip, Allah' ı  inkarı ve O'na eşler koşmayı sürdüren ) zalimler için 
acıklı bir azap vardır. " ( İbrahim, 14/22) 

İşte bu ayette Allah (c .c. ) ,  insanlar üzerinde şeytanın herhangi bir tasarrufu 
otoritesi ve egemenliği olmadığını bizzat şeytan/İblisin kendi itirafıyla insanlara 
anlatmaktadır. Bu itirafla şeytan/İblisin insanlara hiçbir şey yapamayacağı anla
şılmasına rağmen bir takım insanların hiç bir delil, h iç bir zorlayıcı güç ve hiçbir 
otorite hakkı olmamasıyla beraber yalnızca şeytanın bir davetiyle emrine amade 
olmaları ve egemenliğini tanımaları gündeme gelmektedir. 

İkincisi; Şanı yüce olan Allah' ın başlangıçta şeytan/İblise insanın aleyhine 
olarak h içbir otorite ve egemenlik vermiş değildi .  Ama insanlar kendi kendilerine 
şeytan/iblise uyup onun boyunduruğu altına girerek onu kendilerine egemen 
güç haline getirip onun her dediğini yaparak köleleri haline döndüler. Böylece 
onlar da şeytan/iblisin taraftarları ve ordusu içinde yer aldılar. Yoksa şeytan/iblis 
kendi gücü, kuvveti ve kudretiyle insanlara otoritesini kabul ettirerek egemen bir 
zorba güç haline dönüşmüş değildir. 

Şeytan/iblisin gücü, kuvveti ve kudreti şöyle dursun hile ve aldatmadan öte 
bir şeye sahip te değildir. Onun hile ve tuzakları da çok güçsüz, cılız ve çürüktür. 
İnsanların başına bela, otorite ve egemen oluşu hep insanların kendi irade, se
çim ve amaçları doğrultusunda gerçekleşir. Yani şeytanın misyonerlerine, büyük 
dostlarına ve sevdiklerine yönelip bağlanan kimselerin tamamını hatta onların 
ailelerini ,  çocuklarını ve yakınlarını hemen elegeçirmeye başlarlar. Bir süre son
ra kendilerine bağladıkları kişileri insanoğlunun düşmanı olan efendileri şeytan/ 
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iblise teslim ederler. Bunun sonucu olarak ta şeytan/iblis bizzat onlar üzerinde 
kendi egemenliğini kurar. 569 

Şanı yüce Allah ' ın düşmanı olan şeytan/iblis, Allah ' ın bir olduğuna inanan 
ve samimiyetle hayırlı işler işleyen muvahhidleri saptıramayacağını ve onlara 
dokunamayacağını bizzat Allah Azze'den öğrenince O'na hitaben şöyle demiş
tir: "(Şeytan/iblis) Senin mutlak (kudretin olan) izzetine yemin olsun ki, onlar
dan ihlasa erdirilmiş kullarının dışında kalanların hepsini mutlaka azdıracağım, " 
dedi. " (Sad, 38/82-83) 

Şanı yüce Allah' ın düşmanı olan şeytan/iblis, öğrendi ki, insanoğlundan 
Allah' ın yoluna sıkıca yapışan O'ndan ayrılmayan ve O'na samimiyetle tüm 
kalbiyle yönelip tevekkül edenleri azdırıp doğru yollarından alıkoyup saptıra
mayacak. Çünkü kendisinin onlar üzerinde hiçbir etki ve otoritesi yoktur. Ama 
kendisinin yalnızca kendini dost edinip Allah'a eşler koşanlar kendine uymuş 
demektir. Öyleyse onlar üzerinde otoriter ve egemendir. Onlar da şeytan/iblisin 
yönettiği halkından olurlar. 

Burada anlatıldığı kadarıyla şeytan/iblisin otorite ve egemenliği yalnızca ken
dine uyan dostları üzerinedir. Öyleyse nasıl oluyor da bir başka ayette şeytan/ 
iblis -ayırım yapmaksızın- insanoğlu üzerinde kendine tanınmış bir etki ve otori
tesinin olmadığını söyleyebiliyor? Nitekim Şanı yüce olan Allah ayetinde şöyle 
buyuruyor: "Gerçekten de iblis, onlar hakkında tahmin edip sandığı her şeyi 
doğruladı. Allah 'a inanmış Mü'minlerden bir kısmı dışında hepsi ona (şeytani 
iblise) uydular. Halbuki (onun) şeytan/iblisin onlar üzerinde zaten h içbir otorite, 
yetki ve egemenliği yoktu. Ne var ki; biz, ahirete inananlarla ahiret hakkında 
kuşkuları olanları birbirinden ayıralım diye (İblise bu fırsatı tanımıştık) .  Rabbın 
gerçekten her şeyi koruyandır. "  (Sebe' , 34/20-2 1 )  

Burada bir hususu daha belirtelim, ayette geçen, "halbuki (onun) şeytan/ib
lisin onlar üzerinde zaten hiçbir otorite, yetki ve egemenliği yoktu . "  Cümlesinde 
yer alan (onlar üzerinde) İfadesindeki "Onlar" adılı (zamiri) eğer insanoğlunun 
tümü için değil de yalnızca Allah'a inanan Mü'minler için kullanılmış olsaydı yu
karıda sözü edilen ve cevaplanan, "şeytan/iblisin otorite ve egemenliği yalnızca 
kendine uyan dostları üzerinedır" ifadesinin geçerliliği ne olurdu? Ayrıca nasıl 
oluyor da bir başka ayette şeytan/iblis -ayırım yapmaksızın- insanoğlu üzerinde 
kendine tanınmış bir etki ve otoritesinin olmadığını söyleyebiliyor? Sorusu da 
geçersiz olurdu. 

Bu durumda ayette var olan cümle yapısındaki istisna cümlenin önceki bö
lümünden kopuk sayılır ve ayette anlatılmak istenen de; "ama kimler ahirete 
inanıyor kimler onun hakkında kuşkular içindedir, bilelim diye onları şeytan/ 
iblisle imtihan ettik" , şeklinde olurdu . 

569 Uddetu's-Sabirin, (26) 
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Bu durum aynı şekil ve düşünceyle; "Gerçekten de iblis, onlar hakkında 
tahmin edip sandığı her şeyi doğruladı .  Allah'a  inanmış Mü'minlerden bir kısmı 
dışında hepsi ona (şeytan/iblise) uydular. " Ayeti için de uygulanacak olursa bu 
ayette anlatılmak istenen, "biz, ahirete inananları öğrenelim ve tanıyalım diye 
şeytan/iblisi onların başına musallat ettik" , şeklinde olurdu. 

Bu hususta İbni Kuteybe şöyle diyor, "şeytan/iblis Hz. Adem'e secde et
memesi yüzünden lanetlenince insanoğlundan intikamını almak üzere noksan
lıklardan uzak ve yüce olan Allah 'tan lanetlenmişliğin karşılığını isteyince Allah 
(c .c . )  ona izin vermiş o şeytan/iblis ise şöyle demişti; "onları kuruntularla alda
tıp azdıracağım, onları saptıracağım, onlara şöyle şöyle yapmalarını emredece
ğim . . .  Mutlaka onlardan belirli bir kısmını alacağım. "  şeytan/iblis bunları söy
lerken Şanı yüce olan Allah'ın bu hususta takdir ettiği şeyi ve tamamlanacağını 
kesinkes bilmiyordu.  Ama o konuşmalarında kendi samlarına ve tahminlerine 
dayanıyordu. 

Ne var ki ,  insanlar hak yoldan sapıp şeytanın yollarına giderek ona boyun 
eğip itaat etmeye başladıklarında şeytan/iblisin insanlar hakkında tahmin ve sanı
ları gerçekleşti ve onu doğruladılar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor; "Şeytan/ 
iblisi onun (onların) başına musallat etmemiz yaln ızca insanların mü 'min olanla
rıyla inkarcılarını birbirinden ayıralım diyedir. " 570 Burada denilmek istenen şudur: 
"Biz böyle yapmakla, insanların uygulamakta olduklarıyla dışa çıkan gerçek yüz
lerini ortaya çıkarırız. Ya onlar için azap gerçekleşir ya da vaadimizi hak ederler." 

Bu anlatılanlardan hareket ettiğimizde şeytan/iblisin otorite, egemenlik ve 
yetkili oluş keyfiyetinin yalnızca ahirete inanmayan veya onun gerçekleşmesin
den kuşku içerisinde bulunanlara yönelik ve onlar için geçerli olduğunu görürüz. 
Zira ahirete inanmayanlar şeytanı kendilerine dost ve veli edinmeleri yanında 
onu Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmaları dolayısıyla şeytanın kendileri üze
rindeki egemenliğini, otoritesini ve yetkisini değişmeksizin hak etmişlerdir. Bu 
anlam itibariyle ve bu bakımdan bu ayetle diğer ayetler arasında bir birliktelik 
olduğu kesinlikle ortaya çıkmış olmaktadır. 

Burada, Hz . İbrahim suresinde geçen ve Cehennemliklerle şeytan/iblisin 
karşılıklı konuşmalarını kapsayan ayetteki durum bununla hemen aynı hususa 
işaret eder. Nitekim söz konusu edilen ayette şöyle denilmektedir: "Zaten benim 
size karşı bir gücüm, üstünlüğüm ve üzerin izde egemen/iğim yoktu. Ben yaln ızca 
sizleri (kötülüklere, Allah' ı  inkara ve O'na eşler koşmaya) çağırdım, siz de benim 
dcıvetimi kabul edip (bana) uydunuz. " ( İbrahim, 14/22) 

Burada da görüyoruz ki, noksanlıklardan temiz ve uzak olan Allah burada 
da şeytan/iblise insanoğlunun aleyhine olacak bir hak tanımamış olduğunu vur
gulamaktadır. Buna göre nasıl hareket etmeliyiz denecek olursa şöyle deriz: 

570 Bknz. İbni I-\uteybe"nin "Te'vilü Müşkili' l-Kur'an" adlı eserinin 3 1 1 .  sayfası. 
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Bu hususta, tüm insanlığın aleyhine olarak verilmemiş ve kabul görmemiş 
bir otorite, egemenlik hakkı ve üstünlük demek olan "sultan" kavramı bundan 
başka zorbalığa ulaştıran delil ve kesin kanıtlar anlamlarına da gelir. 

Şeytan/iblis dünya hayatında kendisinin verdiği kuruntu, aldatma, azdırma 
ve günahlarla Allah' a  eşler koşmaya ya da Allah ' ı  inkara davet eden çağrılarına 
uyup ta Cehennemliklerden olanlarla ahirette konuşurken şöyle diyor, "zaten 
benim size karşı bir gücüm, üstünlüğüm, üzerinizde egemenliğim, zorbalığını ve 
otoritem yoktu. Ben yalnızca sizleri (kötülüklere, Allah ' ı  inkara ve O'na eşler koş
maya) çağırdım, siz de benim davetimi kabul edip (bana) uydunuz . "  

Buradaki anlam ve kavramın kullanımıyla ilgili olarak İbni Abbas' ın -radıyallfıhu 

anh- bir topluluğa karşı söylemiş olduğu şu sözünü verelim : "Benim sizin aleyhi
nize olacak bir kanıtım/delilim yok ki, onunla sizin üzerinize otorite ve egemen 
olayım ."  İbni Abbas' ın -radıyallfıhu anh- burada demek istediği şey; "benim size 
karşı zorlayıcı ve sizin üzerinize zorbalık edici bir gücüm yok. Ben sizleri çağırdım 
sizler de çağrımı kabullenip geldiniz. Böylece benim sizler için söylemiş olduğum 
otorite ve egemen olmadığım hususunu onaylayıp doğruladınız. Üstelik herhan
gi bir delil ve zorlayıcı kesin bir güç olmadan. "  Demekten ibaretti. 

Bunun hemen sonrasında şeytan/iblis için kararlaştırılmış ve bir hak olarak 
kendisine tanınmış olan insanoğlu üzerindeki güç, üstünlük, egemenlik, zorba
lık ve otoriter oluş biçim ve şekli : "Onun etki ve egemenliği yaln ızca onu dost 
edinenlere ve onu A/lah 'a ortak koşan/aradır, " (Nahl , 16/100)  ayetindeki açıkla
mayla sınırlandırılmış ve boyutları belirtilmiştir. 

Şeytan/iblisin insanlar üzerindeki gücü, üstünlüğü, egemenliği, zorbalığı ve 
otoritesi kısaca sultası yalnızca insanlara gurur, kibir, aldatıcı güvenceler, olmaya
cak gerçek dışı güvenmeler fısıldamak ve onları kandırarak saptırmaktan ibarettir. 
Onlara Allah' ı  inkarı ve O'na eşler koşmayı telkin eder. Fısıltıları ve vesveseleriyle 
onları kendine çeker ve kendisine karşı güçsüz duruma düşürür. 

Eğer şeytan/iblis onları kurduğu tuzaklarla çağırmayacak olursa insanlar onu 
terk ederler. Nitekim bu husus şu ayette anlatılmaktadır: " (Ey Peygamber! ) Gör
medin mi? (bilmiyor musun?) Biz, şeytanları Allah 'a inanmayan kafirlerin üzeri
ne göndeririz de onları iyice azgınlığa teşvik ederler. " (Meryem, 19/83) 

Bu husus değişik rivayetlerde hemen hemen aynı amaca yönelik anlamı 
ifade ederler, şöyle ki; İbni Abbas -radıyallfıhu anh- , bu ayetin anlamıyla ilgili ola
rak şöyle diyor: "şeytan onları teşvik edip inkara özendirir. " Bir başka rivayette : 
"Şeytan onları bir takım cazip şeylerle aldatır ve inkara sürükler. '' Diye geçmek
tedir. Bir başkasında; "şeytan inkarcıları yorar, bitkin hale getirir ve onları aciz 
duruma düşürür. 
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Böylece onlar artık şeytanı terk etmezler. " Derken bir başka görüşte şöyle 
geçmektedir; "şeytan çağrılarını kabul edenleri günahlara, inkara ve şirke karşı 
zayıf ve aciz durumlara sokar. " Bir başka görüşe göre de durum şöyledir; "şeytan 
çağrılarını kabul edenlerin inançlarını tutuşturur ve yakar. Sonra da tıpkı suyun 
ateşi öldürdüğü gibi günahlara, inkara ve şirke karşı onların imanını bitirir. " 

Bu açıklamalardan başka şunları da sunmamız yerinde olacaktır: bu hususta 
el-Ahveş şöyle diyor: "Şeytan inkarcıları ve Allah' a  eş koşanları kendi arzu ve 
istekleri doğrultusunda yönlendirmektedir." Gerçekten de şeytan onları özendi
rip cesaretlendirmekte ve teşvik etmektedir. Bu durum tıpkı ateşin üzerine kon
muş olan bir tencerenin veya kabın ısıdan dolayı kaynaması kaynayan su veya 
sıvının ısıdan dolayı fokurdaması ve taşması gibidir. Bir hadiste şöyle rivayet 
olunmaktadır: "Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- namaz kılmakta idi. 
Ateş üstündeki kabın fokurdadığı gibi karnı (açlıktan ) gurulduyordu. " 571 

Ebu Ubeyde; çağrılarını kabul edip şeytana uyanları onun galeyana getir
mesinden ve onları pohpohlamasından bahsederken bu durumun alevin odu
nu yakıp eritmesi gibi bir yaradaki cerahat veya irinin o yarada hareket ederek 
tahribatlar yapmasına benzetmektedir. Bir görüşte ise şeytanın kendine uyanlara 
verdiği zarar hususunda şöyle denilmektedir: "ayette geçen kelime altında ateş 
yakılan ve ısının aşırı olması nedeniyle dengesizce ve şiddetle kaynayan bir ten
cere veya benzeri bir kabı ifade etmektedir. Şeytan da böyledir kendine uyanları 
böylesine dengesizleştirir. " 

Burada kullanılan kelime ve anlatım hakkında iki yorum göze çarpmakta
dır: 

İlki: Tahrik, yani kışkırtmak ve yanlış yönlendirmektir. 
İkincisi: Tutuşturup yok etmek ve yakıp yok etmektir ki, ikisi de aynı anlam

dadır. Burada anlatılmak istenen özel bir kışkırtıcılıktır. Bunun sonu kışkırtılanın 
kışkırtan karşısında aciz, çaresiz ve güçsüz kalması ve adeta ateş içerisine düşmüş 
gibi olmasıdır. 

Tüm buraya kadar açıklanan ve şeytan/iblise tanınmış olduğu bildirilen in
sanlar üzerindeki gücü, üstünlüğü , egemenliği, zorbalığı ve otoritesi olan "sultası" 
yalnızca kendi dostları, Allah'a  eş koşan müşrikler ve Allah'ı inkar eden kafirler 
için geçerlidir ama kesin bir delile dayanmamaktadır. O, delillerden soyutlanmış 
olarak kendi davetiyle insanları çağırmış onlar da ona itaat edip boyun eğmiş
lerdir. Onların arzu, amaç ve hevesleriyle şeytanınkiler uyum sağladığında kendi 
nefislerine hizmet etmiş olacaklardır. 

571 Bu hadisi İmam Ahmed bin Hanbel "Müsned"inde (4/26) 'da, İmam Ebu Davud ise 
"Sünen 'inde "namaz" bölümün"de "namazda ağlamak" başlığı altında (3!1 72) 'de ve 
!marn Nesel de "Sünen ' inde yine "namaz" bölümün"de "namazda ağlamak" başlığı altında 
(3/13) ' te rivayet etmiştir; Bu hadis "sahih" olarak değerlendirilmiştir. Her üç imam da bu 
hadisi Abdullah bin eş-Şuhayr'dan almışlardır. 
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Bunun sonucu olarak kendi düşmanları olan şeytanın kendileri üzerindeki 
sultasını güçlendirip haklı duruma getirirler. Onların boyun eğmeleri ardından 
şeytanın da onların tutumlarını onaylaması ve karşılıklı uyumluluklar sonrasında 
insanların kendi elleriyle kendilerine şeytanın egemen olmasını sağlarlar. İşi ele 
alan şeytan onlara egemen olur ve onlar üzerinde otoritesini kurar. Başlarına 
gelecekler kendi elleriyle yaptıklarından ibaret olup cezaları da kendilerine aittir. 

Durum böylece anlaşıldıktan sonra en-Nisa suresinin 141 . ayetinin anlamı 
daha da iyi anlaşılacaktır. Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: " . . .  artık Al
lah (c.c. ) kıyamet gününde aranızda hükmünü verecektir. Ve Allah (c.c. ) kdfirlere 
Mu 'minler aleyhine bir yol asla vermeyecektir. " (nisa, 4/141 )  bu ayet gerçekten 
genel bir anlam ifade etmekte ve olayı açıkça ortaya koymaktadır. 

Allah'a  inanan Mü'minler de kendi imanlarıyla çelişecek günahlar işleyip 
anlaşmazlıklara düşeceklerdir. Bunlardan dolayı onların aleyhine olarak kafirler 
için bir kolaylık ve yolun olmaması gerekir. Eğer böyle bir durum olacak olursa 
Uhud savaşında Resulullah'a  -sallallahu aleyhi vesellem- iman etmeyip O'na muha
lefet ettiklerinden küfür ve hakaretler yağdırdıkları gibi yine -ne zaman olursa 
olsun- Mü'minler' in aleyhine ve kötülüklerine olacak bir yol bulacak olsalar yine 
hakaretler edip küfürler yağdıracaklardır. 

Noksanlıklardan yüce ve temiz olan Allah , kullarının aleyhine ve şeytan/ibli 
sin lehine olarak otoriteye, egemenliğe ve sultaya varan hiçbir yol sağlamamıştır. 
Ama kullardan bazılarının şeytan/iblise itaat edip onu Allah' a eş koşmalarıyla bu 
tip kolaylıklar gösterip yollar açmaları bu hükmün istisnasıdır. 

Böyle bir zulüm işleyen kulların aleyhine olarak Allah (c .c . ) ,  onlara musallat 
olsun ve onları kahredip perişan bir hale getirsin diye şeytan/iblise yollar açar ve 
sebepler verir. Bundan sonra bir hayır ve iyilik bulanlar Şanı yüce olan Allah 'a  
hamdedip şükretsin ama kötülük veya hayırdan başka bir şey bulanlar bunun 
nedenini kendinde arayıp kendi nefsini kınasın . 

Şanı yüce Allah'ı birleme "Tevhid" ,  O'nu dost tutup veli kılma "tevekkül 
etme" ve her davranışında içtenlikle samimi davranma " ihlas" şeytan/iblisin in
sana yönelik sultasını ,  otoritesini ve egemenliğini engeller. Allah'a  eş koşma ve 
onun getirdiği şeyler şeytan/iblisin insana yönelik sultasını ,  otoritesini ve ege
menliğini davet eden ve ona yol açan faktörlerdir. İşin gemlerini tamamen eline 
almış olan taraf kesin ve açık olarak işin gidişatını kendine döndürmeye en layık 
olandır ve bu iş için kesin ve haklı dayanak noktalarına sahip demektir. 

Eğer Allah (c .c . )  insanların bir tek ulus ve bir tek millet (din ) olmasını dilesey
di tüm insanlık bir tek din, bir tek millet ve bir tek ulus olurdu. Ama O'nun hassas 
dengeleri düzenleyen hikmeti, hamd ve şükre layık ve gerçek anlamda mülkün 
sahibi oluşu nedeniyle insanları değişik ırklarda yaratmıştır. Bundan dolayı da 
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kendisinin Hamde ve şükre layık oluşunu şu ayette belirtmiştir; "hamd (şükür) 
göklerin Rabbi, yerin Rabbi ue tüm cılemlerin (dünyaların, evrenin ve kainatın)  
Rabbi olan Allah 'a özgüdür (O' na hastır! Göklerde ue yeryüzünde (yerin altın
da üstünde ve her yerinde) azamet (ululuk ve yücelik) yalnız O'na özgüdür. O 
azizdir hekimdir. " (Casiye, 45/36-37) 572 

.; � � ! • "' · ' - :ıo  f � P·"I :uııJ �\ .)Le(; �I  L!..lı bl.J 
4t ' . ' t  0� 

1 01 .  Biz bir ôyeti diğer bir ôyetin yerine getirip değiştirdiğimizde -Al
lah neyi indireceğini en iyi bilen olduğu halde-: "Sen ancak bir iftiracı
sın" dediler: Hayır! Onların çoğu bilmezler 

Tefsiri: 

Önyargılı ve art niyetli olmaksızın olumlu eleştiri yapmak bakımından Rab
bimiz olan Allah ' ın şu ayetini inceleyelim. O (c .c . )  şöyle buyurmaktadır: "biz, 
bir ayeti değiştirerek yerine bir başka ôyet getirdiğimizde, 'sen, uyduruyorsun' 
dediler. Oysa ki, Allah (c. c.) neyi indirdiğini en iyi b ilendir Hayır, onların çoğu 
bilmezler. " (Nah!, 1 6/101 )  

B u  ayeti şöyle bir inceleyelim . Allah (c.c . ) ,  "Oysa ki, Allah (c. c. ) neyi indirdi
ğini en iyi bilendir", diye buyurmaktadır. Bu cümle, ayet içerisinde öne sürülen 
bir koşul cümlesiyle ardından gelen 'koşulun cevabı 'nı taşıyan cümlenin arasına 
yerleştirilmiş bir 'parantez arası' cümleciği konumundadır. Bu cümlecik bir kısım 
hususları ifade eder ki . Bunlar şöyledir: 

İlki: Bu cümle; "neden bir ayet diğer biriyle değiştirilmiştir? Bunun yararları 
ve hikmeti nedir? 

İkincisi: Helal ve haram gibi hükümleri bildiren 'muhkem bir ayet' yerine bir 
başka ayet konarak önceden haber verilmeksizin değiştiriliyor. 

Üçüncüsü ise: Gerek birinci hüküm yani ilk indirilen ve sonradan hükmü 
kaldırılan ayetin hükmü gerekse ikinci indirilen yani öncekinin hükmünü kaldı
ran ayetin hükmü her bakımdan çıkış noktaları olup Şanı yüce olan Allah' ın ilmi 
içerisindedir. Yani her ikisi de Allah'ın (c .c. ) bilerek bir hikmetle yaptığı işlerden
dir. Her ikisi de Allah ' tan (c .c . ) olduğuna göre onlara iman edip teslim olduktan 
sonra gerektirdiklerinin yapılması gerekir.573 

572 İğasetü'l-Lehfan, ( 1/99 - 101  
573 Et-Tıbyan fi-Aksami' l-Kur'an, (224) 
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1 02. De ki: "Onu (Kur'anı) Ruhu 'l-Kudüs (Cebrail) iman edenlere 
tam bir sebat vermek, Müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak 
için Rabbinden hak olarak indirmiştir. " 

1 03. Anda/sun ki onların: "Ona muhakkak bir insan öğretiyor" de
diklerini biliyoruz. İnkara saparak kastettikleri o kimsenin dili yabancı
dır. Bu (Kur'an) ise apaçık bir Arapçadır. 

1 04. Allah 'ın ayetlerine iman etmeyenleri şüphesiz ki Allah h idayete 
erdirmez. Onlara can yakıcı bir azab da vardır. 

1 05. Ancak Allah 'ın ayetlerine iman etmeyenler, yalan uydurup dü
zerler. işte yalancıların ta kendileri onlardır. 

1 06.  Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan (/ar) müstesna olmak 
üzere, kim imandan sonra Allah 'ı tanımaz ve fakat küfre göğüs açarsa, 
işte Allah 'ın gazabı onların üzerinedir ve onlar için çok büyük bir azab 
da vardır. 

1 07. Bunun sebebi, onların dünya hayatını ahiretten daha çok sevme
leri ve Allah 'ın h iç şüphesiz kafirler topluluğuna hidayet vermemesidir. 

1 08. işte onlar, Allah 'ın kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürledi
ği kimselerdir ve onlar gafi l olanların ta kendi/eridirler. 

1 09. Şüphesiz ki onlar ahirette de hüsrana uğrayanların ta kendile
ridir/er. 

1 1  O. Ayrıca (şunu bil ki) Rabbin işkencelere uğratıldıktan sonra hicret 
edenlere, sonra da cihô.d edenlere ve sabredenlere; evet Rabbin muhak
kak bundan sonra Gafurdur, Rahimdir. 

1 1 1 .  O gün gelen herkes, kendi nefsi için çabalayacak. Herkese yap
tıklarının karşılığı, eksiksiz olarak verilecek ve onlara asla zulmedilme
yecektir. 

1 12. Allah şöyle bir kasabayı örnek olarak verir: O kasaba güven ve 
huzur içindeydi. Rızkı da kendisine her bir yandan bol bol geliyordu. 
Fakat o (ahali) Allah 'ın nimetlerine karşı nankörlük etti(/er) de Allah da 
ona (halkının) ısrarla işledikleri yüzünden açlık ve korku elbisesini (giy
dirdi, bunların acılarını) tattırdı. 

1 13. Anda/sun ki onlara kendilerinden bir peygamber geldi de onu 
yalanladılar. Bu sebeple onlar zulmederlerken azab kendilerini yakala
yıverdi. 

1 1 4. Artık Allah ' ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olarak 
yeyin ve eğer O'na ibadet ediyorsan ız Allah 'ın n imetine şükredin. 

1 15. O size ancak ölüyü, kanı, domuz etini, bir de Allah 'dan başka
sının adı anılarak boğazlanmış olanları haram kıldı . Kim çaresiz kalır
sa saldırmamak ve haddi aşmamak şartıyla (yiyebilir). Şüphesiz Allah, 
GafCırdur, Rahf mdir. 
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1 1 6. Dillerinizin yalan yere niteleyegeldiği şeyler için: "Şu helaldir, şu 
da haramdır" demeyin. Çünkü (o zaman) Allah 'a karşı yalan uydurmuş 
olursunuz. Şüphe yok ki Allah 'a karşı yalan uyduranlar iflah olmazlar. 

1 1 7. Pek az bir menfaat; ama onlar için acıklı bir azab vardır. 

1 18. Biz, sana daha önce anlattığımız şeyleri de yahudilere haram 
kılmıştık. Biz onlara zulmetmemiştik. Ama onlar kendilerine zulmedi
yorlardı. 

1 1 9. Sonra şüphesiz Rabbin, bilmeyerek kötülük işleyen, sonra da 
bunun arkasından tevbe edip hallerin i düzeltenlerin lehine olmak üzere 
-elbette senin Rabbin bundan sonra- Gafurdur, Rahimdir. 

120. Gerçekten İbrahim başlı başına bir ümmetti. Allah 'a itaatkardı. 
Hanifdi. O, (hiç bir zaman) m üşriklerden olmamıştır. 

121 . O (Allah 'ın) nimetlerine şükredendi. (Allah) onu beğenip seç
miş, kendisin i dosdoğru bir yola iletmişti. 

122. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Şüphesiz ki O, ahirette de 
mutlaka salihlerdendir. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Kuşkusuz ki , Ibrahim (tek ba
şına) bir ümmetti. Allah 'a itaatkar (batıla meyletmeyen) bir Hanif idi. Müşrikler
den değildi. Allah 'ın nimetlerine şükreden idi. (Allah ) O'nu seçti ve dosdoğru 
yola iletti. Ona dünyada güzellik verdik. Kuşku yok ki, o ahirette de salih kimse
lerdendir. " (Nah!, 120-122) 

Ayette geçen "ümmet" kelimesi; örnek bir hayır (Haniflik) öğreticisi an
lamına gelmektedir. Itaakar, kelimesi ise , Allah' ın emir ve yasaklarını titizlikle 
uygulayan kimse, demektir. Haniflik kavramı, tüm benliğiyle Allah ' ı  kabullenip 
başkalarına bağlanmamayı ifade etmektedir. Bazıları Haniflik kavramını bir şeye 
meyletmek diye yorumlasalar da bu durum kelimenin gerçek anlamına uymaz 
ama gerektiğinde o anlamda da kullanılmaktadır. 

"El-Hanefu" birinin tarafına dönmek ve meyletmek demektir. Bir kimse bir 
şeye ya da kimseye dönüp meylettiğinde ondan başka her şeyden yüzünü çe
virmiş olur. Mesela, " iki kimse arasında hanef etti" denilince o iki kişiden birini 
tercih edip ona yönelmek ve diğerinden yüz çevirmek ve hemen her bakımdan 
ona bağlanmak, anlatılmaktadır. Bu hususta Allah (c .c . )  şöyle buyuruyor: "Sen 
her tür şirke (ve kötülüğe) meyletmeksizin arınmış (Hanif) olarak yüzünü dine 
döndür. O Allah 'ın fıtratınadır ki, insanları onun üzerine (ona göre) yarattı . . .  " 
(Rum, 30/30) 

Bu ayette geçen "Haniflik" , bir önceki cümle olan "yüzünü dine döndür" 
emrinin durumunu belirtmektedir. Yani, yüzünü dine, Allah' ı  inkardan, O'na eş 
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koşmaktan ve her tür günah ve kötülüklere dalmaktan arınmış olarak döndür, de
nilmektedir. "Hanif" kavramı zaman zaman doğru sözlü, samimi, iki yüzlülük yap
mayan ve arınmış olan anlamına gelen "muhlis" sözüyle yorumlanmaktadır. Bu 
durumda ayetin anlamı; yüzünü dine muhlis olarak döndür, şeklinde olacaktır. 

"Yüzün dine döndürülmesi" , kavramı insan isteklerinin tek kaynağa yönel
mesidir ki, insanın kalbinde ondan başkasına meyil olmaz ve kalp başkasını is
temez . "el-Hanif" diye nitelenen kişi, tapınma ve kullukta kendine tek şey ya da 
kişi edinir ve ondan başkasına yönelmez. "es-Sıdku" denilen doğruluk insanın 
isteklerin i  bir ve tek tutması, birliğini parçalamaması ve çoğa yöneltmemesidir. 
"El-Ihlasu" ise, kendisinden isteklerde bulunulacak kimseyi birlemek ve ondan 
başkalarından istememek, demektir. Bu durum iki şekilde açıklanabilir: 

Ilki: İsteklerin bir ve tek tutulması, 

İkincisi: Kendisinden bir şeyler istenen kimsenin bir ve tek tutulması. 574 

Bu hususta yapılacak bu tarz incelemeler genel olarak dört grup olmakla 
beraber ikişerli incelenebilir. Şöyle ki, sıralamanın ilki olan "ümmet" kavramıy
la başlayalım . (Sözlükte; ana, familya, din, ulus, soy, nesil, yol, zaman ve ulus 
boyları gibi anlamlara gelen) Ümmet; ayette, önder, lider, örnek ve misal anla
mına kullanılmış olup, topluma öncülük eden ve kendisine uyulan örnek lider 
demektir. İbni Mes'ud, ümmet konusunda şöyle diyor: "Ümmet, hayra ve iyiliğe 
götüren ve hayırla iyiliği öğreten öğretmendir. Ümmet, kendisine uyulan örnek 
lider olma eylemi ve biçimidir. Ümmet olan kişi kendisine uyulan ve ardı sıra 
gidilen önderdir. " 

Ümmet kelimesiyle aynı kökten oluşan "imam" sözcüğü arasındaki Lırk iki 
açıdan incelenebilir: 

a) "İmam" , ister bir şey için amaçlanmış ve b ilinçle isterse bilinçsizce ve 
amaçsızca seçilmiş olsun önder olarak kendisine uyuh-ın her şey ya da her kişi 
anlamınadır. Bundan dolayı yürüdüğümüz bir yola Ja "imam" denilmektedir. 
Bu hususta Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Sık ormanlıklarda ya
şayan) Eyke halkı gerçekten zalim idiler. Biz ar. fardan da intikam aldık. (Eyke 
ve Medyen halkının yerleşim bölgelerin in) Her ikisi de apaçık bir yolun üstünde
dirler. " (Hicr, 15/78-79) Bu ayette geçen "imam" sözcüğü apaçık, düz ve geniş 
yol, anlamına gelmektedir. Bu yolun gizlisi, saklısı ve eğrilikleri olmadığından 
üstünde yürüyenler kaybolmazlar. Burada anlatılan amaç "imam" sözcüğü ile 
açıklanmaktadır. Ama "ümmet" kelimesi burada kullanılamaz. 

b) "Ümmet" kelimesi "İmam" kelimesinden daha kapsamlı bir yapıya sa-
hiptir. Ümmet, ilim-amel veya teori-pratik olarak olgunluk ve mükemmellik ni
teliklerini yapısında toplamıştır. Öyle ki, bu konuda benzeri olmayan tek başına 

574 Cilau'l-Efham, ( 155) 
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kalmış gibidir. Kendisini başkalarından ayıran ve kendini açık ara ileri konuma 
getiren birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikleri benzerlerinde görmek mümkün de
ğildir. Ümmet sözcüğü yapısında bulunan "mim" (m) harfini çiftlemiş ve sonuna 
birliğe işaret eden "Ta" (T) harfini getirmiş olmakla konuşma anında kendine 
özgü anlamları karşıdakine hissettirir. Şu hadiste bu anlamın vurgulandığını gö
rebiliriz. Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: 
"Kuşkusuz, Zeyd bin Amr bin Nüfeyl kıyamet gününde tek başına bir ümmet 
olarak diriltilecektir. " 575 

Ümmet kelimesinin ilk harfi olan "Hemze" (Ü)  şeklinde okunup ikinci harfi 
olan "mim" (M) çift yapılarak anlam değiştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Ümmet 
kelimesinin çoğul hali "ümem"dir. İnsanların bir çağda yaşamaları yahut bir tek 
dine inanmaları dolayısıyla böylesi bir topluluk ümmet veya ümem diye adlan
dırılır. 

!kincisi: "Kaniten lillahi" ifadesi her şeyi ile Allah 'a  itaat eden, ibadetlerini 
samimiyetle sürdüren ve içtenlikle dua eden demektir. İbni Abbas şöyle diyor; 
"kanit kelimesi, itaat eden anlamına gelir. KunCıt ise , her şeyi ile itaat eden ve 
itaatini sürdüren demektir. 

Üçüncüsü: "el-Hanif" kelimesi, Allah'a yönelen ve bu meylinin gereği olarak 
O'ndan başkasından yüz çeviren demektir. Burada "mey!" kelimesi "el-Hanif" 
kelimesinin anlamları arasında olmamakla beraber sözlük değerlendirmesi bakı
mından aynı konuyla ilgisi vardır. 

Dördüncüsü: Şanı yüce olan Allah' ın verdiği tüm nimetlerine şükür edici 
olandır. 

Verilen nimetlere şükür etmek üç temel asıl/esas üzerine kurulmuştur; bunlar: 

575 Bu hadisi, imam Ahmed Said bin Zeyd'den aktarmıştır. (3/ 1 1 6  - 1 1 7) Ahmet Şakir "sahih" 
olduğunu söylemiştir. Bu hadisi, Ebu Davud Tayalisi, 234 no ile, El-Bezzar, (3/282)'de, 
İmam Beyhaki, "Delailü'n-Nübüvveti" adl ı  eserinde, (2/123 -124)'te ve Et-Taberani, eseri
nin ( 1/151 - 152) 'de rivayet etmişlerdir. Rivayetlerin hemen tamamı el-Mesud! diye bilinen 
Abdurrahman bin Abdullah'tan yapılmıştır. El-Haşimi: "bu hadisin rivayet eden şahıslar ar
sında el-Mesud! var. Bu şahıs hadisi karıştırmış sonradan düzeltmiştir. Rivayet aktarımında 
yer alan diğer şahıslar güvenilirdir." Demiştir. Mecmau'z-Zevaid, c :  9 s :  417 .  Mesudi'den 
bahseden bir başka kişi de onun , Yezid bin Harun olduğunu söyledikten sonra; "Bu şahıs 
önce hadisi karıştırmış ama sonradan düzeltmiştir" demiştir. Taberanl'ye göre bu şahıs, ha
disleri karıştırmadan önce Abdullah bin Reca kendisinden hadis rivayet etmiştir. Bu hususu 
Şeyh Hamdi es-Selefi de incelemiştir. ( 1/151  -152) Ebu Ya' la hadisi anlatım bölümünü al
madan rivayet etmiştir. ( (2/260) .  El-Heysem! ; "Ebu Ya' la bu hadisi rivayet etmiştir. Hadi
sin rivayeti 'hasen' derecesindedir. "diyor. Mecmau'z-Zevaid, (9/417 ) .  Ayrıca bu hadisi, İbni 
İshak, ( 1/244) ,  el-Hakim, (3/439),  ve Fethu' l-Bari, 'Ensar' ın hikayeleri' bölümünün Zeyd bin 
Amr bin Nüfeyl ' in hadisi' başlığı altında. (7/176) rivayet etmişlerdir. Ayrıca bu hususta İbni 
Hacer el-Askalanl'nin 'el- İsabe' adlı eserine bakılabilir. (4/6 1 )  
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a) Nimetlerin varlığını ve nimet olmalarını itiraf edip kabul etmek, 
b) Nimetlerin tümünü yaratanı ve vereni itiraf etmek, 
c) Verilen nimetlerin her birini, yaratıp bağışlayanın rızasını gözeterek kul

lanmaktır. 
Verilen nimetlere şükür etmiş olabilmek için şu saydığımız üç şeyi yerine ge

tirmek gerekir. Kul bunları gözetmeyince nimetlere şükür etmiş olamaz. Burada 
gündeme getirilen şey, Allah dostu Hz. İbrahim Halilullah' ın yukarıda sayılan şu 4 
niteliğe sahip oluşudur. Allah (c.c . )  kendine dost edindiği Hz. İbrahim Halilullah'ı 
bu sayılan niteliklerle anmaktadır. Bu niteliklerin tamamı ilim/uygulama veya 
teori/pratik ikilemine dayanmaktadır. İlim/iman etme ve salih ameller işleme ile 
bunların öğretimi ve yaygınlaştırılması bu dostluğun gereğidir. Bu dostluğun ge
reği olarak tüm olgunluklar ilim/salih amel ikilemine aittir. Öyleyse tüm insanlık 
ve tüm varlıklar ona çağrılmalıdır. 576 
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123. Sonra Biz sana: "Hanif olarak İbrahim 'in dinine uy! O, {hiç bir 

zaman) müşriklerden de olmadı " diye vahyettik. 

124. Cumartesi, ancak onda ihtilafa düşenlere farz kılınmıştı. Şüphe
siz ki Rabbin ihtilaf edegeldikleri şey hakkında Kıyamet günü aralarında 
hükmedecektir. 

125. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla en 
güzel yolla mücadeleni yap! Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları da 
en iyi b ilenin ta kendisidir; O, h idayette olanları da çok iyi bilendir. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır; "(Ey Peygamber!) Sen Rabbinin 
yoluna hikmetle (kesin delillerle) ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel olan 
şekilde mücadele et! Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. " (Nah!, 
16/125) Noksanlıklardan yüce ve temiz olan Allah, hakka davette insanları yara
tılışlarına göre derecelendirmiştir. Buna göre; 

576 Miftahu Dari's-Saadeti, ( 1 89 -190) 
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a) Davetçi Müslüman, hakka karşı gelmeyen ona karşı direnmeyen zeki bir 
insanı, hikmetle bir tür bilgisizlik ve bazı bakımlardan yoksunluk içerisinde bu
lunan kimseleri güzel öğütlerle hakka davet etmelidir. Güzel öğütler, insanlara 
bir taraftan davetin kolaylıkları Allah'ın emirleri ve yasakları anlatılırken diğer 
taraftan Allah korkusu hatırlatılarak olmalıdır. 

b) Insanlardan hakka karşı inatçı ve inkarcı olan kimseleri yöntemin ve sö
zün en güzeliyle davet etmelidir. İşte bunlar bu ayetin ruhuna uygun düşen doğ
ru ve sıhhatli çağrı metodudur. Yoksa Yunan mantığının esiri olmuş kimselerin 
zannettikleri gibi değildir. 

Hikmet, eldeki delillerin kıyaslanmasıdır. Halkın yüksek tabakası, okumuş 
görmüş insanlar, entellektüeller ve zeki kimseler hep hikmetle davet olunmalıdır. 
Orta halk kesiminden insanlar bir takım bilgilerden ve bazı bakımlardan yoksun 
oldukları için onlara yapılan davet ve konuşmalarda güzel öğütlerle olmalıdır. 
Kavgacı, gürültücü ve çekişmelerden hoşlanan (entellektüeller, bazı makam ve 
mevki sahipleri ile bir topluluğun veya bir kuruluşun önde gelen simalarından 
olan) kişilere yönelik davet İslami kıyaslamalara ve mantıksal ölçülere dayan
malıdır. Ama insanların geçmişlerini ortaya döküp onlarla davet hususunda gö
rüşürken İslami olmayan metotları seçmek ve Yunan felsefesi kurallarını ortaya 
koyarak İslami felsefe usullerinden uzaklaşmak birçok bakımdan İslam dininin 
kurallarına aykırıdır. Konuyla ilgili olmadığından bunları burada sıralamıyoruz. 577 

Durum ne olursa olsun insanların (vaaz, nasihat, tavsiye ve hatırlatmalar 
şeklinde olan) öğütler almaya ve benzeri öğütler vermeye olan ihtiyacı ortadadır. 
İnsan, hatırlama ve tekrarlama özelliği zayıflayıp bir takım şeyleri unutmaya baş
ladığında öğüt almaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyar. Bu durumda 
ona bazı şeylere özendirme, bazılarından korkutma ve sakındırma şeklinde olan 
öğütlerle tavsiyelerde bulunmalı ve kendisi uyarılmalıdır. İnsan bir şeyleri unut
muyor ve hatırlama durumu da güçlü ise öğütlere, uyarılara, özendirmelere ve 
korkutmalara pek ihtiyaç duymayacaktır. Bu durumda ona dinin emir ve yasak
ları anlatılmalıdır. 

Öğütle iki şey amaçlanır: 

a) Karşıdakine bir şeyi ya da bir şeyleri emretmek, 

b) Ona bir şeyleri yasaklamak veya onu bir şeylerden men etmektir. Emir 
ve nehiy (ya da buyruk ve yasaklama) ile özendirme ve korkutma (ya da rağbet 
ettirme ve uyarma) bunlar birbirlerinden ayrılmaz bütün gibidirler. Hatta nere
deyse emir ve yasaklar özendirme ve korkutmanın ta kendisidir, denilebilir. 

Bunun benzerleri olarak şunları da sıralayalım; 

577 Miftahu Dari's-Saadeti, ( 167) 
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a) Tevbe edip pişmanlık duyanlar; yaptığı hatayı hatırlayan kişilerdir. Bu tip 
insanlar dinin emir ve yasaklarını herkes ve her zamandan daha çok duymaya 
ihtiyaç gösterirler. 

b) Kendi durumunu bilmeden itiraz edenler. Bunları bazı şeylere özendirmek 
ve bazı konularda da korkutmak gereklidir. Bu, onların gerçek anlamda şiddetle 
ihtiyaç duydukları şeylerdir. 

c) Bu tip kimseler, hem bir şey bilmez ama gururundan kibirlenmesinden 
taviz vermez ve hem de itirazdan vazgeçmezler. Bunların karşısına dikilip ge
rektiği şekilde mücadele etmelidir. Nitekim bu üç grup şahsiyet hakkında en
Nahl suresinin 125. ayetinde Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır; " (Ey 
Peygamber! ) Sen Rabbinin yoluna hikmetle (kesin delillerle) ve güzel öğütle . . .  " 
Burada sözü edilen kişiliklere karşı uygulanacak davranışlar tek tek sıralanmıştır. 
Buna göre; bu insanlarla ilişkiler hikmetle başlıyor. Allah (c.c . ) ;  "hikmet" ile işe 
koyulmayı ve ikili ilişkileri düzenlemeyi gündeme getirdikten sonra davranışların 
hepsini iyi olarak nitelemiyor. Ama gerçek kimliğinde iyi olan davranışlar zaten 
iyi diye nitelendiğinden onları ayrı tutuyor. 

Dini öğüt (nasihat, mev' ize ve vaazlar) ; ayette geçtiği üzere, insanlara dini 
vaazlar verilirken iyilik ve güzellik konuşma metodunun temel şartı olmalıdır. 
Fikir mücadeleleri de böyledir. Karşıdaki insana fikrinizi anlatacak iseniz mutlaka 
konuşmalarınızın ve tenkitlerinizin temel prensibi iyilik ve güzellikler olmalıdır. 
Eğer dini vaazlar ve nasihatlarda hareket noktanız iyilikler ve güzellikler olmaya
caksa nasihatinizin kısır bir tartışmaya dönmesi muhtemeldir. Üstelik konuştuğu
nuz kişinin de eski olumsuz tutumunu takınıp hiddetlenerek ağır sözler söylemesi 
belki de kaçınılmaz olacaktır. 

Muhatap alınan kişiye iyilik ve güzellik temeline dayalı olarak yapılacak ko
nuşmalar ve konuyu destekleyecek deliller, ortamı yumuşatarak dostluğu, sa
mimiyeti ve arkadaşlığı kolaylaştıracağından vaaz ve nasihatler en iyi şekilde 
yapılmış ve amacına ulaşmış olacaktır. Zaten muhataplarla konuşma ve davranış 
biçimlerini belirleyen bu ayet incelendiğinde bu iki husus açıkça görülecektir.Son 
devir İslam alimlerinden bazılarının bu husustaki fikirleri şöyledir: s7s 

Bu ayette kıyasın türlerine işaret vardır: 

a)  "Hikmet", delil getirme ve kan ıtlama yöntemidir, 

b )  "Güzel dini nasihat" ,  karşıdakinin anlayacağı şekilde ve iyilikle öğüt ver
mek ve anlatmak yöntemidir, 

c) "En iyi yolu kullanarak mücadele etmek" , diyalektik ve mantıksal verilerle 
hareket ederek anlatmak ve mücadele etmek yöntemidir. 

578 Bknz. Fahruddin er-Razi, Et-Tefsirü'l-Kebirü, (20/1 1 1  - 1 12) 
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Hikmet Yöntemi: İtiraz tarafının delillerden öte bir şeye değer vermemesi 
durumunda delillerin ortaya konulması kaçınılmazdır. Bu durumda anlaşmazlık 
olan konuda iddia eden tarafın, itiraz edip kabul etmeyen ve delil dışında başka 
bir şeye boyun eğmeyen tarafa kesin delillere dayalı mantıksal öncüller sunması 
gerekir. Bu yöntem halk kesiminin iyi halli olup bilgi bakımından da belirli yeri 
olan seçkinlerine h itap eder. 

Konuşma Prensipleri Yöntemi: Deliller getirmeksizin karşılıklı konuşma ve 
ikna yöntemlerinin yararlı olacağı kişileri bir takım şeylere özendirme, teşvik 
etme ve salık verme ile bir takım şeylerden sakındırma, uyarma ve korkutma 
şeklinde uygulanan bir yöntemdir. Bunun muhatabı genelde insanların hemen 
hemen birçoğudur. 

Mantık ve Diyalektik Yöntemi: Kendisine karşı mantıksal bir savaşım verilme
dikçe herhangi bir tezi ya da fikri kabullenmek taraftarı olmadığı gibi sürekli saldırı 
durumunda bulunmayı tercih eden muhalefet özellikli kişilere karşı geçerli olan bir 
yöntemdir. Ama bu metotta dikkat edilmesi gereken husus K. Kerim ayetlerinin 
Yunan mantık sistemi ile diyalektik terminoloji temelleri üzerine oturtulması hangi 
açıdan ve hangi bakımdan ele alınırsa alınsın kesinlikle geçersiz ve temelsizdir. 579 

Noksanlıklardan uzak ve temiz Allah, insanları Hakka çağırmak olan daveti 
davete muhatap olan kimselerin durumlarına göre 3 derece olarak belirlemiştir. 
Buna göre insanları şöyle sıralamak gerekir. İnsanlar ya; 

a) Tanıyıp hakkında bilgi sahibi olduklarında hakkı ve doğruları isteyen, onu 
her şeye tercih eden, ona özenen ve onu seven kimseler olurlar. Bunlar, hakka 
davet edildiklerinde yalnızca hikmet denilen kesin delillere ve savunulan veya 
önerilen fikrin kanıtlanmasına ihtiyaç duyarlar. Ama hikmete ek olarak veya hik
meti terk ederek vaaz ve nasihate ya da karşı mücadele ve saldırıya ihtiyaçları 
olmaz. Veya, 

b)  İtirazcı olup hakka karşı başkaldırı ile meşgul olurlar. Ama hak kendilerine 
tanıtıldığında veya hakkı gerçekten anladıklarında onu tercih ederek hemen ona 
uyma yoluna koyulurlar. Bu tip insanlar, kendilerine sunulan yeni bir fikrin ya 
da hakkın kesin delillerle kanıtlanması yanında bir şeylere özendirilmeye ve bir 
şeylerle korkutulmaya ihtiyaç duyarlar. Yada 

c) İnsanlar, hakka karşı inatçı olup itirazlarını sürdürürler. Bunlarla en güzel 
metotlar kullanılarak mücadele edilmelidir. Bunlar hakkı kabul edip ona yönel
diklerinde problemler olmasa da kabul etmediklerinde en güzel ve en iyi metot
larla beraber mücadeleden zorlamaya, serzenişten belki de azarlamaya kadar bir 
dizi konuşma ve hitap şekli kullanılacaktır. Eğer mümkün ise bu tiplerle yapılan 
fikir tartışmalarında muhatabın fikirlerini çürütecek münazaralara ihtiyaç duyu
lacaktır. Bunun iki yararı vardır; 

579 Medaricü's-Salikin, ( 1/445 -446) 
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İlki: Muhatabın geçersiz delillerini ve boş fikirlerini çürütmek ve onu hakka 
döndürmek, 

İkincisi: Hakka karşı sert ve inatçı olan bir kimsenin kötülüğünü ortadan kal
dırmak ve düşmanlığını gidererek böyle bir kimsenin yanıldığını ve haksızlığını 
diğer insanların gözleri önüne sermektir. 

Maddeler halinde sıralanan bu açıklamaların her biri, Kur'an'dan deliller 
getirilip pratiğe konulurken hassas Kur'an! bir denge ile uygulandıktan sonra 
muhatapta olumsuz herhangi bir etki oluşturmuş değildir. Çünkü incelemek ve 
üzerinde düşünüp fikir yürütmek isteyenlerin de tanıklık edecekleri gibi Kur'an 
bu metotların mükemmel olduğunu açıklamış ve başarısını garanti etmiştir. Ayrı
ca Kur'an'ın bu sistem için getirmiş olduğu delillerin de kesinliği ortadadır. Kelam 
ilmi (yani Mütekellimin İslami mantığı) alimlerinin savundukları Kur'an! metot
ların dışında bir başka metot ise mantıkçıların ve diyalektikçilerin metodudur. 
Kur'an! metottan sonra bu metot işin amacına en yakın, en açık ve güçlü delil
leri sayesinde bu husustaki kuşkulardan ve kuşkulandırmalardan en uzak olan 
metottur. Ama Mütekellimin (kelam ilmi} alimleriyle diyalektik mantık bilginleri 
arasındaki fark ise büyüktür. Bu hususta bir şair şöyle diyor: 

Çürük çıktı deliller destekledi de camlar 
Kırılmaya mahkumdur her tür sert kıncılar 

Rakiplerin ileri sürdükleri delillerin kendilerine özgL nitelikleri incelendiğinde 
sahiplerinin noksanlıkları, zayıf noktalarının yansımalarıyla fikir çalkantıları ve 
fikirlerinin oturmamışlığı görülecektir. Ama tüm bu yansımalar ve görüntüler size 
ya işaretle ima yollu yada bir takım izler halinde belirirler. Şair şöyle diyor: 

Çorak topraklara öncü gönderdiğinde şayet, 
Mantık ararsan bunda öncüye edersin ihanet. 
Onların ileri sürdükleri delillerde uygunsuzluklar ve yanılgılar olsa da felse

fecilerin metotlarından daha tutarlı ve doğrulara daha yakın olduğu ortadadır. 
Onların metot ve delillerinin olumsuzlukları böylesine ortada iken ilahi vahyin 
metoduna nasıl olup ta itiraz edeceklerdir? 580 

126. Şayet bir ceza verecek olursanız size yapılan saldırının misliyle 
mukabele edin. Sabrederseniz, anda/sun ki bu, sabredenler için daha 
hayırlıdır. 

580 Es-Savaiku'l-Mürseletü, (4/1276 -1277) 
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127. Sabret! Senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar için 
üzülme! Kurmakta oldukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme! 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) Sabret! Senin 
sabrın da ancak Allah 'ın yardımıyladır. (Onlara bakıp ta) yaptıklarından dolayı 
kederlenme. Kurup durdukları tuzaklardan dolayı da kendini sıkıntıya sokma!" 
(Nah!, 16/127) 

Bir başka ayette ise Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) Rabbinin 
hükmüne sabret! Çünkü sen gözlerimizin önündesin. (ibadet etmeye ve bir şey
ler yapmaya) Kalktığında Rabbine hamd ederek O'nu (noksanlıklardan uzak ve 
temiz olduğunu ifade etmek için Sübhanallahi ve bi-hamdihi, diyerek) tesbih et. " 
(et-Tur, 52/48) 

insanlar birçok hususta çekişir ve tartışırlar. Birbirine rakip olan tartışmacı 
taraflardan biri : 

"Allah (c .c . )  için sabır en mükemmelidir. Bir şey Allah (c .c . ) için ve O'na 
özgü olursa "amaç" olur. Eğer Allah' a  doğru olursa "vesile" (neden, araç, vasıta 
ve sebep) olur. Doğaldır ki, amaçlar araçlardan daha öncelikli, daha değerli ve 
daha şereflidir. Bundan dolayı da insan bir söz verip adak adadığında Allah'a 
yaklaşmak ve noksanlıklardan uzak olmanın yalnızca O'nun hakkı olduğunu 
söylemek demek olduğundan adağın yerine getirilmesi gerekir. Ama eğer adak 
bir yemin gibi yapılmışsa yerine getirilmesi kaçınılmaz bir gerekirlilik değildir. O 
yalnızca bir yemindir ve onun durumu farklıdır. 

Şanı yüce olan Allah'a özgü ve O' nun için olan şeyler Allah'ın "UICıhiyet" 
( ilahlık ve ilah oluş) makamıyla ilgili olur. O'na giden ve O' na doğru olanlar ise 
"Rububiyyet" (Rabblık ve Rabb oluş) makamıyla ilgili olur. Bundan dolayı da bir 
ve tek ilah oluş keyfiyeti olan "Tevhldu'l-U!Cıhiyyeti" insanları, Allah'a  eş veya 
eşler koşmaktan men etmek, onlara Allah' a eş koşmayı yasaklamak ve haram 
kılmaktır. Bu bakımdan yalnızca "Tevhidu'r-Rububiyyeti" niteliği soyut olarak 
"Tevhldu' l-U!Cıhiyyeti" niteliğinden farklılık göstermektedir. 

Nitekim puta tapıcı kimselerin inanç sistemleri ve uygulamaları incelendi
ğinde görülecektir ki , onların hemen hepsi, şanı yüce olan Allah' ın ,  tüm varlıklar 
aleminin ve tüm varlıkların tek yaratıcısı ,  tek rabbi ve tek hakimi olduğunu itiraf 
ediyor ve inanıyorlar. Bu durum inancın uygulaması olarak Allah' ın "Tevhfdu 'r
Rububiyyeti " özelliğini gündeme getirmektedir. Ama "Tevhfdu 'l-U/Cıhiyyeti " 
özelliğini hayata yansıtmamaktadır. "Tevhfdu 'l-U/Uhiyyeti " özelliğinin hayata uy
gulanması ise , ibadette Allah'ı bir ve tek tanıyıp O'na eş koşmamayla gerçekleşir. 
"Tevhfdu 'r-Rububiyyeti " niteliğini hayata yansıtmış ve uygulamada gereklerini 
yerine getirmiş olmaları onlara herhangi bir yarar sağlamayacaktır. " 
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Tartışmacı taraflardan diğeri ise: 

Allah'a  doğru giden yolda ve O'nunla sabretmek sabrın en mükemmeli
dir. Allah için sabretmek yalnızca O'na giden yolda O'nunla sabretmeyi bilmek 
ve uygulamakla gerçekleşecektir. Nitekim Şanı yüce olan Allah ayetinde; "Sab
ret . . . "  diye buyurmaktadır. Bu ayetin gereği olarak sabretmek O'nun emri ve 
farzdır. Bu emirle yapılması emrolunan şey ise, Allah (c.c . ) uğrunda yapılması ge
rekenlerdir. Ayetin devamında, "Senin sabrın (sabredebilmen)  da ancak Allah' ın 
yardımıyladır. (sabrın O'nunladır, O'nun uğrundadır, O'nun uğrunadır, O'nun 
yolunadır, O'nun yolundadır ve O'na doğrudur.) 

Ayetin şu son bölümü, cümle yapısı olarak birinci bölüm olan"Sabret. . .  " 
istek ve emir cümlesinin durumunu bildirmekte olan bir haber cümlesi olup bi
rinci kısmın yüklemi durumundadır. Çünkü burada "Sabret. . .  " emir ve isteği
nin ardından sabrının nasıl olacağı ve nasıl sabredeceğinin haberi veriliyor. Yani 
"Sabret! (Ama) Senin sabredebilmen de ancak Allah' ın (sana vereceği) yardı
mıyladır. " Bu ise şu iki hususu gündeme getirmektedir: 

İlki: Allah'tan yardım dilemek ve O'nun yardım etmesi, 

İkincisi :  Yalnızca iki kimse veya iki taraf arasında olan özel bir birlikteliktir. 

Zira . . .  ile, e . . .  a . . .  doğru, . . .  e . . . a için, . . .  nın adına, içine , içinde, . . .  ile bera-
ber, . . .  nın yardımıyla gibi anlamlar verilen "Bi" öneki ayette "birliktelik, beraber
lik ve arkadaşlık" için kullanılmış olup "Musahabet bi"si veya "maiyet bl"si diye 
adlandırılır ki, ikinci hususun delili budur. İnsanlar birbirlerine, "fe bl yesma'u 
(benimle veya beni işitir, işitiyor) , ve bl yebsuru (benimle veya beni görür, görü
yor) , ve bi yebtışu (benimle veya beni sıkıca yakalıyor, yakalar) ve ve bl yemşiü 
(benimle yürür, yürüyor veya beni yürütür, yürütüyor) gibi ifadelerinde genel bir 
birliktelik (musahabet) anlamı hakimdir. Yoksa bu ifadelerde insanlar birbirlerine 
yürümede, görmede, işitmede veya yakalamada karşıdakinden yardım istemiş 
değildir. Bu tip olaylar ve onlardan bir şekilde haber vermeler Allah' a  isyan eden 
ya da itaat eden ayırımı yapılmaksızın ortak olarak aynı kalıpla kullanılırlar. Ama 
Allah' ın yardımı almayan hiçbir şey gerçekleşecek değildir. 

Bu "bi" öneki ister birliktelik ister arkadaşlık veya sırdaşlık bildirsin cümlenin 
ve yüklemin kapsadığı anlam ve kavramı ortaya çıkarır. Mesela, Şanı yüce olan 
Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır: "Kuşku yok ki, Allah sabredenlerle bera
berdir. " Burada görülen husus "ma'a" önekiyle sağlanmış bir birlikteliktir. Bu 
birliktelik Allah' a  yakınlaşma ve O'nun hoşnutluğunu hak etme yolunda kulun 
çabaları ardından Allah (c .c . ) dostluğunu ve sevgisini ona aktarması şeklinde 
gerçekleşmiştir. Bunun gerçekleşmesinin ardından "bir şey görecekse Allah ile 
birlikte görür ve bir şey işitecekse O'nunla birlikte işitir. Artık hareket edecek-
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se yalnızca Allah ile birlikte hareket eder, bir yerde kalacaksa yalnızca Allah ile 
birlikte kalır, bir şeyi anlamaya çalışırsa yalnızca Allah ile birlikte kavrayıp anlar 
özetle, her ne yaparsa yapsın hep Allah kendisiyle beraberdir O'nunla birlikteliği 
devam eder. 

Bir kimsenin kişiliği ve inancı içerisine bir kimse veya bir şey için -yalnızca 
ona özgü olmak üzere- sabır yerleşecek olursa bu kişi artık onun uğrunda ve 
onun yolunda pek çok sıkıntı ve ağırlıklara ilahi iradenin dilediğince tahammül 
gösterecektir. Nitekim "tahammül gösterenler, benim uğrumda nelere tahammül 
etmişlerse . . .  " ifadesinde buna bir işaret bulabiliriz. Ayette de bu durum vurgu
lanmaktadır: "Senin sabredebilmen de ancak Allah 'ın (sana vereceği) yardımıy
ladır. " Bu demektir ki, Allah' ın uğrunda ve O'nun için olup desteğini almadan 
gösterilecek olan tahammül "sabır" olarak değer kazanmayacaktır. 

Çünkü bu tahammülde Allah onunla beraber olmadığından ona yardım da 
etmemiştir. Ayette sabır emri açıklandıktan sonra şunu söyleyelim, Allah (c .c . ) 
bir kimseye yardım etmemiş ve kendisiyle beraber olmamışsa o kişi nasıl olacak 
ta Allah' ın emrettiği hususlarda O'nun emir ve yasaklar ifade eden ayetlerine 
inanıp itaat ederek gerektirdiklerini yapacak, onları hayata uygulayacak ve in
sanlara tebliğ edecektir? Ayrıca bu kişi, Allah' ın yardımı olmaksızın nasıl olacak 
da kendi kaderinin öngördüğü hususlara Allah için tahammül gösterecek ve du
rumunu Allah için değerlendirecektir? 

Tıpkı bakıp görmesi Allah için, işitmesi Allah için, tutması ve kavraması Al
lah için, yürümesi ve durması da Allah için olmayan kimselerin Allah 'a  karşı 
sevgiden kaynaklanan bir yakınlıklarının olmaması gibi Allah (c .c . ) için sabır ve 
tahammül göstermeyen kişilerin de Allah katında övülmüş sabrın sağlayacağı 
hayırlı sonuçları elde etmeyi ümit edemezler. 581 

128. Çünkü Allah sakınan/arla ve daima iyi davrananlarla beraberdir. 

581 Uddetü's-Sabirin, (45 -46) 
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Rahman ve Rahim Allah 'rn adı ile 

1 .  Kulunu geceleyin Mescid-i Haram 'dan çevresini mübarek kıldığı
mız Mescid-i Aksa 'ya götüren (Allah) münezzehtir. Ona ayetlerimizden 
bazısını gösterelim diye. Şüphesiz ki O, işitendir, görendir. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Bir gece kendisine ayetleri
mizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram 'dan 
çevresin i mübarek kıldığımız Mescid-i Aksô'ya götüren Allah noksanlıklardan 
yücedir, temizdir. O gerçekten işitendir, görendir. " (İsra, 17/1 )  

Ayette geçen "Isra" Allah'a ibadet eden kulun kul olarak ulaştığı "Kulluk 
Makamları"ndan bir makamdır. İsra makamı'nda yapılan kulluk hakkındaki bil
giler daha önceleri anlatılmıştı . 582 

Ayette geçen "esra bi-abdihi" "kulunu (yürüten) yürüttü, (götüren) götürdü" 
diye anlamlandırabileceğimiz bu ifade, "kulunu gönderdi, iletti, götürdü ve sal
dı" gibi anlamlara gelse de aslında bunların dışında olarak Resulullah' ın -sallallahu 
aleyhi vesellem- gece yaptığı bu yolculuğunda şanı yüce olan Allah'ın kendisiyle 
yaptığı dostluğunu ve arkadaşlığını anlatmaktadır. Çünkü burada ayette durumu 
anlatmak için kullanılan "esra" "yürüttü" fii l i  zaten geçişli bir yüklem olup ayrıca 
başka bir öneke ihtiyaç duymaz. Bu durumda "bi-abdihi" sözcüğünün başına 
getirilen "bi" öneki b ir fazlalık (zaid) olmayıp "dostluk, arkadaşlık, b irliktelik, 

582 Medaricü's-Salikin, ( 1/103) 
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beraberlik ve yanına alma" gibi bir anlamı yakalamak içindir. (yani "kulu-n-u" 
ifadesinin sonuna ikinci bir i-hali eki "U" ve kaynaştırma harfi "N" eklenmesi ile 
"kulu-n-u-N-U" gibi değil de "kulu ile beraber" veya "kulunu da birlikte alarak" 
gibi bir anlatımı olmaktadır. ) 

Araplar, "Hacere bı-ehlihi ve safere bi-ğulamihi" dediklerinde anlatmak is
tedikleri "o adam, ailesini ve oğlunu göç ettirdi , yolculuğa çıkarttı" gibi bir şey 
değildir. Ama onlar bununla, "o adam, ailesi ile birlikte yolculuğa çıktı ve oğlunu 
da yanına alıp birlikte gittiler", anlamını ifade etmek isterler. Ne bu cümlede 
kullanılmış olan "bi " öneki ne de ayette kullanılan b ir fazlalık değildir. Çünkü 
gerek bu cümlenin gerekse ayette kullanılan cümlenin yüklemleri zaten yapıları 
itibariyle, yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi ve eylemi yüklem öznesinin nes
nesine yaptırdığı geçişli yüklemlerdendir. 

Geçişsiz fiillerin (yani yüklemlerin) bir kısmını geçişliye dönüştürmek için 
ya nesnenin (yani düz tümlecin) başına bir önek getirilir ya da (Görmek ile gös
termek ve gitmek ile götürmek gibi) başka bir yapıya çevrilirler. Ama yapısı iti
bariyle veya sonradan yapılmış olan geçişli fiillerin tekrar geçişli yapılmalarının 
bir mantığı olmasa gerek. Bu yüzden ayette kullanılmış olan "esra bi-abdih i "  
ifadesindeki "bi" öneki zaten geçişli olan "esra" fiilinin yeniden geçişli yapılması 
için değil ama cümlenin belirlenen gidişatında "dostluk, arkadaşlık, birliktelik, 
beraberlik ve yanına alma" gibi bir anlamın yakalanması içindir. 

Bunlardan hareketle diyebiliriz ki, Peygamber Efendimiz' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- yapmış olduğu o gece yolculuğu O'nun hayatındaki en büyük ve en 
kutsal yolculuk idi .  Kendisine, bu yolculukta yalnız bırakmayıp yanına almışça
sına desek veren bir dostu vardı .  Bundan dolayı yapmış olduğu her yolculukta 
Peygamber Efendimiz ' in -sallallahu aleyhi vesellem-; "Ey Allahım! Yolculuğa çıkmış 
kişinin yol arkadaşı sensin . "  583 Diye buyurduğu rivayet edilmektedir. 

"Sözü edilen "esra" yürüttü fiilinin "yürüdü" şekli olan "sera" kökünü "bi " 
öneki ile "sera bi-abdihi "  şeklinde kullanarak da "kulunu gece yürüttü gece yol
culuğuna çıkardı" anlamını elde edebiliriz. Öyleyse hem fiilin orij inal yapısını bir 
"hemzelif" ekledikten sonra değiştirerek kullanıyoruz bir de düz tümlecinin (nes
nesinin) önüne "bi" önekini getiriyoruz, bununla elde edilecek yararlar nelerdir? 
Denecek olursa. Bunu iki şekilde cevaplayabiliriz: 

İlki: Bir kısım dil bilginleri : "Gerek 4 harfli kullanımıyla "esra" fiili gerekse 3 
harfli kullanımıyla "sera" fiilleri aynı anlama gelirler. Ama "esra" şeklinde kulla
nımı ile hemen hemen aynıdır. "Sera Zeydun" ve "Esra Zeydun" anlam itibariy
le aynıdır. " Diyorlar. 

583 Bu hadisi İmam Müslim "Sünen"inin Hace bölümünde, "yolculuğa çıkarken (yolculuk na
mazı kılarak) Allah' ı  anmanın güzel bir husus oluşu, başlığı altında (3/490) ve diğer hadis 
alimleri rivayet etmişlerdir. Bu husus daha önce de el-Enam suresi bölümünde geçmişti. 
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İkincisi: Süheyli ve bir kısım Arap dilbilgisi uzmanları: "Esrô, fiili geçişli bir 
fiildir. Tümleci cümleden kaldırılarak kullanılması yaygındır. 'Esra bi-abdihi '  (ku
lunu gece yolculuğuna çıkardı ve kulunu gece yolculuk için yürüttü) derken 'Esra 
bi-abdihi 'l-Buraku ' yani 'Burak (denilen binek aracı ) ,  Allah' ın kulunu gece yol
culuğu için yanına alıp götürdü' , anlamına gelmektedir. 584 

Bu konuda Hz. Ebu Bekir Sıddik'ın şu sözü yukarıda anlatılan birinci şıkkı 
doğrulamaktadır. Şöyle ki; 585 "bizi o gece boyunca yürüttü ve sonraki gece de
vam ettirdi .  Bu yorgunluktan dolayı aramızdan ayağa kalkmak isteyenler ancak 
sırtları üstü dönerek kalkabilecek gibi idiler. 

Bu hususta verilecek en doğru cevap: -di'li geçmiş zaman kökü 3 harfli olan 
Arapça fiiller eğer "bi" öneki kullanımıyla geçişli fiiller haline getirilmiş iseler an
lam itibariyle iki şeyi ifade eder: 

İlki: fiilin gösterdiği eylemi ilk yapanın öznesi olmasıdır. 
İkincisi: Tümlecin başına arkadaşlık, birliktelik ve beraberlik ifade eden "bi" 

önekinin getirilmesi nedeniyle anlamın değişmesidir. Yani "Seraytu bi-Zeydin ve 
sôfertu bi-h i "  diyecek olursanız bu cümlenizden Zeyd' i  yürüttüğünüz anlamı de
ğil ama Zeyd ile beraber geceleyin yürüdüğünüz ve gece yaptığınız o yolculukta 
Zeyd' e  arkadaşlık ve onunla beraberlik edip birlikte olduğunuz, anlamı çıkacak
tır. Nitekim bu kullanımdan olmak üzere şu örneği verelim: "Lekad seraytu ale 'z
Zalômi bi-Ma'şerin" diyen bir kimse "toplulukla birlikte karanlıklara doğru (veya 
karanlığa rağmen) geceleyin yürüdüm" demek istemiştir. 

Bu konuda şu hadisi de sunalım: "Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- savaş 
veya başka bir şey için yolculuğa çıkacağı zaman hanımları arasında kura çeker
di. Kura hangi hanımına çıkarsa o hanımını alır onunla beraber çıkardı . "  586 

Bu fiilin başına bir hemzelif ( I )  getirilerek geçişli yapılması durumunda da fi
ilin gösterdiği eylem nesne yani tümleçte gerçekleşir. Bu durum tıpkı şu ayetlerde 

584 Es-Süheyli'nin -radıyallahu anh- açıklamaları şöyledir: "Ayette geçen esra bi-abdihi, ifade
si 'Burak O'nu gece yolculuğuna çıkardı' anlamındadır. Birini anlatırken "amdaytu" yani o 
alış-verişi geçerli kıldım veya o hükmü infaz ettim ya da onu öldürdüm" deriz. Bunun yerine 
onunla hemen hemen aynı anlam gelen. "ce'altuhu yemdi" yani o alış-verişi geçerli hale 
getirdim veya o hükmü infaz edilir kıldım ya da onu ölü kıldım" demeyiz. Ama Arap dilinde 
bir cümle içerisinde nesneye bir şekilde herhangi bir işaret varsa veya o nesneye cümlenin 
yapısal durumu gereği bir bedel oluyorsa o nesne cümleden kaldırılır. Onun yerine cümlede 
bedel olan kısım kalır. . .  " Bu hususta daha fazla bilgi için bknz. Er-Ravdatu'l-Enfu adlı eseri 
C: 3, S: 412. 

585 İmam Buhari, eserinin değişik yerlerinde bu haberleri 'Sahabenin faziletleri' bölümünde 
"Muhacirler hayat hikayeleri ve erdemleri" başlığı altında rivayet etmiştir. ( 7110) İmam Müs
lim ise eserinin "Zühd" bölümünde "Hicret hadisi" başlığı altında aktarmıştır. (5/764) 

586 İmam Buhari, eserinin tefsir bölümünde "eğer onu dinleseydiniz" başlığı altında rivayet et
miştir. (8306) İmam Müslim ise. bu hadisi, eserinin "tevbe" bölümünde "iftira ve iftiracının 
tevbesinin kabul edilmesi'' başlığı altında vermiştir. 
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olduğu gibidir; Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: ''Allah annelerinizin 
karınlarından sizi çıkarmaktadır. (Nahl , 16/78} Firavun ve hanedanından bah
settiği bir diğer ayette ise: ''Ama (sonunda) biz, onları (Firavun ve hanedanını) 
bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden (oluşan) ve değerli bir yerden çıkardık. " 
(Şuara, 26/57-58) Bunlarla benzeri fiilleri ve yapılarını kapsayan pek çok ayet 
bulunmaktadır. Bir hemze eklenerek yani bir harf artırılarak geçişli hale döndü
rülen bir fiilin tümlecine "bi" önekinin getirilmesi ile anlam değişerek fiilin göster
diği eylemi özne ile nesnenin birlikte, beraberce, dostluk ve arkadaşlık halinde
yapmaları anlamını elde etmiş oluruz. Eğer 3 harfli bir fiile bir harf eklenmesiyle 
yeni bir fiil yapılıyorsa bu fiilden elde edilen anlam fiilin gösterdiği eylemde bir 
" işteşlik"tir. Yani eylemin nesne ile tümleç arasında ortaklaşa ve birlikte yapıldı
ğını gösterir. Bazı durumlarda bir anlamda uygunsuz gibi görünse de incelenmesi 
gereken bir husustur. 587 

2. Biz, Musa 'ya da Kitab (Tevrat) 'ı verdik. Ve onu: "Benden başka 
hiç bir vekil edinmeyin" diye İsrailoğullarına bir h idôyet (doğru yolu 
gösterici) kıldık. 

3. Ey Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızın soyundan gelenler! 
Şüphesiz o (Nuh), çok şükreden bir kuldu. 

4. Biz Kitab (Tevrat) da İsrailoğullarına şunu hükmettik: "Siz, yeryü
zünde iki defa fesad çıkaracak ve muhakkak alabildiğine büyüklenecek-

. .  
" sınız. 

587 Bedai'u'l-Fevaid, (3/ 202 -203) 
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5 .  İşte o ikisinden birincisinin (ceza) vakti gelince, üzerinize çok güçlü 
kul/arım ızı gönderdik, onlar da evlerin(izin) aralarına kadar girip araştır
dılar. Bu, yerine getirilmiş bir va'd idi. 

6. Sonra size bunlara karşı tekrar üstünlük verdik. Mallarla, oğullarla 
yardımınıza yetiştik. Sayınızı da çoğalttıkça çoğalttık. 

7. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük eder
seniz kendi (aleyhi)n ize. Artık diğerinin (ikinci fesadın ceza) vakti gelince, 
kederiniz yüzünüzden belli olsun, Mescide ilk defa girdikleri gibi gir(ip 
tahrip et) sinler ve üstünlük sağlayıp da ele geçirdikleri her şeyi mahvet
tikçe etsinler diye (ikinci defa düşmanlarınızı üzerinize saldık). 

8. (Tevbe ederseniz) Rabbinizin size merhamet edeceğini umabilirsi
n iz. Eğer dönerseniz Biz de döneriz. Öyle ya, Biz Cehennemi kafirlere 
bir zindan yaptık. 

9. Gerçekten bu Kur'an, en doğru olana iletir ve salih amellerde bu
lunan mü 'minlere kendileri için muhakkak büyük bir mükafat olduğunu 
da müjdeler. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Hiç kuşku yok ki bu Kur' an en 
doğru olana (yola) götürür . . .  " ( İsra, 17/9) 

Bu ayette, "en doğru olana" ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadenin işaret ettiği 
husus, "en doğru ve en güçlü yola, en doğru ve en güçlü gidişata, en doğru ve en 
güçlü duruma, en doğru ve en güçlü konuma, en doğru ve en güçlü yaşama me
toduna ve en doğru ve en güçlü millete ulaştırır" gibi anlamları kapsamaktadır. 

Bu yapıyı incelendiğinizde göreceksiniz ki; kapalı bir ifade ile birlikte görebi
leceğiniz (sözün açık, güzel, anlaşılır ve etkili oluşu demek olan) belagat zevkinin 
genişliği burada yoktur. Bunun nedeni de bu husustaki kuşkuları ortadan kaldır
mak, ortaya atılacak her tür fikrin getireceği olumsuzlukları gidermek ve değişik 
alanlarda onu savunmak içindir. Bu anlatılanların edebiyat ve yazım sanatının 
inceliklerini bilenler için anlaşılmayacak bir şey olmadığı ortadadır. Bu hususun 
incelenmesinde yarar olacaktır, sanıyoruz. 588 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Her insanın yaptıkların ı  (veya 
kaderini) boynuna bağlamışızdır. insan için kıyamet gününde açılmış olarak 
önüne konulacak bir kitap çıkarırız. " ( İsra, 17/13) 

İbni Cerir et-Taberi bu hususta şunları söylemektedir: "Her insanın (tCıirini )  
boynuna bağlamışızdır, "  ifadesinde insanın boynuna bağlanmış olan "tCıiru-hu"  
ifadesi kendisinin yaşayacağı hayatı boyunca yapacağı tüm işleri ve  dolayısıyla 

588 El-Fevaidu'l-Muşevvak, ( 1 80) 
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kendine kader olarak hüküm olunmuş kazasıdır. Yapacağı amellerine göre yani 
yaşayacağı hayata göre mutlu bir said mi yoksa mutsuz bir şaki mi olacağı ve 
benzeri hususların hepsi onun boynuna asılır ve kendinden asla ayrılmaz. 589 

Bir takım Kur' an bilginlerinin bu ayet hakkında söylemiş oldukları şeyler 
ise, burada sözü edilen "tôiru-hu "  kelimesi insanın mutlu mu yoksa mutsuz mu 
olacağı ve ne tür işler yapacağı kayda alınarak boynuna asılmasını veya do
lanmasını ifade etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak İbni Abbas' ın şöyle dediği 
rivayet olunmaktadır: "Bu ayettte "tôiru-hu"  kelimesiyle anlatılmak istenen ve 
İnsanoğlunun boynuna asıldığı bildirilen şey tüm amelleri ile kendisi hakkında 
kaza olunan kaderidir. Ondan ayrılamaz onunla beraber var olur onunla beraber 
yok olur. " 

Bu hususta , İbni Cüreyc, "Her insanın "tôiri "ni (yani) yaptıklarını (veya ka
derini) boynuna bağlamışızdır", ayetinde geçen ve burada anlatılanlar insanoğ
lunun yapacağı tüm amelleridir" , demiş, Mücahid : "Ayette geçen "insanın tairi " 
ifadesiyle hayatı boyunca yapacağı her türlü işi ve kendisi için kaza edilen yani 
kader olarak yazılanlardır" , demiştir. Katade, "Ayette geçen "insanın tôiri" ifade
siyle hayatı boyunca yapacağı her türlü işi ve amelleri dolayısıyla mutluluğu ve 
mutsuzluğudur" , demiştir. 

İbni Cerir et-Taberi şöyle diyor: "Elzemna-hu Tôira-hu fi-Unuki-hi ifadesiyle, 
insanın hayatı boyunca yapacağı amelleri dolayısıyla mutluluğu ve mutsuzluğu 
ile kendisi için kader kılınıp kaza olarak yazılanlar, anlatılmak isteniyorsa insanın 
hür iradesi/istenciyle kendi kendine özgürce kararlar verip istediği amelleri işle
mesi nasıl anlatılacak ve tanımlanacaktır?" 590 

Hür irade yok ise insanın elleri , ayakları ve diğer organlarıyla yapmış olduğu 
işlerinin kendisine ait olduğu nasıl anlatılacaktır? Diye bir takım sorular sorulacak 
olursa şöyle cevap verebiliriz: "İnsan boynu gerdanlıkların ,  boyun bağlarının, bir 
takım takı ve süslerin asılacağı yerdir. 

Arapça' da hayati önem taşıyan bir takım eşyanın diğer eşyalara olan oranı 
insan boynunun diğer organlarına oranı gibidir. İnsanların işledikleri suçlarda ise 
vücudun diğer organlarından çok el ön plandadır. İnsan diliyle de cinsiyet orga
nıyla da suç işleyebilir. Nitekim bir takım suçlar başka organlarla da işlenebilir 
olduğu halde insanlar birini suçlarken,  "bu suç onun ellerinin ürünüdür." Derler. 
"Her insanın "tôiri "ni {yani) yaptıklarını {veya kaderini) boynuna bağlamışızdır", 
Ayetinde de adeta bunun bir örneğini görmekteyiz. 

El-Ferra; "Ayette geçen 'Taira-hu '  ifadesi bize göre insanın hayatı boyunca 
yaptığı tüm işleridir. " 

589 Et-Tabert, ( 15/50) 
590 Et-Tabert, ( 15/51 )  
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El-Ezheri ise, "Ayette geçen 'Tôira-hu ' ifadesinin bizce asıl anlamı şudur: 
Noksanlıklardan yüce ve temiz olan Allah, Hz. Adem' i  yaratınca onun soyundan 
gelenlerin Allah'a itaat edenlerle isyan edenlerin tamamını biliyordu. Tüm bun
ları bildiğinden dolayı da onların tamamını yazdı ve onlardan itaat edecekleri 
sonsuz ilmiyle mutlu saidler olarak, isyan edecekleri de yine sonsuz ilmiyle mut
suz şakiler olarak takdir etti ," dedi. 

Buradaki anlamıyla "insanın tôiri " yani insanın yaşayacağı hayatı boyunca 
yapacağı her türlü işi ve amelleri, dolayısıyla mutluluğu ve mutsuzluğu ile kendi
ne ait benzeri hususlar, yaratılıp insan biçiminde ortaya çıkışıyla beraber kendine 
yazılır ve ondan asla ayrılmaz. Bu ayette geçen ve "onun boynuna" anlamına 
gelen "fi-unuki-h i"  ifadesi hususunda Ebu İshak şöyle diyor: "Birine ya da bir 
kimseye adeta ayrılmayacak ve kopmayacak şekilde yapışanın durumunu ifade 
etmek için 'bu onun boynundadır boynuna dolanmıştır' , denilir. Çünkü bu şey 
insanın ön tarafından giyinmiş olduğu bir gerdanlık veya boyun bağı gibidir ki, 
boyundan çıkmaz ve insandan ayrılmaz. 

Ebu Ali de bu hususta şöyle demiştir: "Bu durum, tıpkı; 'sana boyun bağı 
veya boyunduruk vurdum ve senin boynuna gerdanlık taktım' diyen bir kişi 'bo
yun bağı veya gerdanlığı sana göre ayarlayıp yapıştırırcasına taktım' demek is
temiştir. Yine aynı anlamın kullanılmasına örnek olmak üzere, 'sultana kılıç veya 
taç giydirdim yahut sultanlık yetkisi verdim' diyen kişi sultana bunlar nedeniyle 
onun boynuna gerdanlık ya da benzeri bir şey takar gibi velayet ve yönetimi 
sultana ayrılmaz bir şey olarak verdim demek istemiştir. " 

Bu konuda bir başka tanımlamada şunlar geçmektedir: "Bu ayette geçen 
"Elzem-na-hu Tôira-hu fi-Unuki-hi" ifadesindeki taktık, doladık, giydirdik ve ay
rılmayacak şekilde astık gibi anlamlara gelen elzem-na sözü, özellikle " insan boy
nu ve gerdanı" kelimesiyle ilgili olarak kullanılmıştır. Bu kelimenin mastan olan 
"ilzam " ifadesi insanın hayatı boyu işleyeceği ya da işlemiş olduğu amellerinin 
hayırlı ya da şerli yahut iyilikle veya kötülükle dolu olması arasında hiçbir ayırım 
gözetmeksizin süs veya süsleme amacıyla kullanılan bir gerdanlık, bir boyundu
ruk veya bir boyun bağı gibi insanın boynuna ayrılmayacak şekilde dolamak, 
takmak ve sarmak anlamındadır. 

Kaderiye (Mutezile) mezhebi alimleri bu ayet hakkında şunları söylemişler
dir: "İnsanın "Tair"inin kendi boynuna dolanması, asılması ya da takılması, bu 
takılanlarla insanın bir takım durumlarının değerlendirilmesi, kendisi hakkında 
bir yargıya varılması, insanın buna dayalı bir işaret ve sembolle eğitilmesi bu 
ayette gösterilmektedir. Meleklerin insanı bu özellikleriyle tanımaları, Cennetlik 
olan (said) mutlulardan mı yoksa Cehennemlik olan (şaki) mutsuzlardan mı ola
cağını bilmeleri ve onun bir takım durumlarından bahsetmeleri de yine aynı 
nedene dayanır. İnsan, amellerini kendi boynuna geçirmez ama onun boynuna 
ayrılmayacak şekilde geçirilir." 
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Ehli Sünnet alimleri ise onlara cevap olarak bu ayet hakkında şöyle diyorlar: 
"Sizin bu açıklamalarınız, ayette söylenmek istenenleri asıl amacından saptırmak 
için seçtiğiniz insanın bedeni, yaratılışı ve aklı hakkında ortaya attığınız bir yön
tem ve yoldur. Bu açıklamaları dilbilimcileri bilemiyor. Çünkü bu tip ifadeler keli
me, deyim ve cümlelerin asli anlamlarına aykırıdır. Bu ayeti daha önceleri gerçek 
anlamıyla açıklayıp yorumlayanlar bu ümmetin Kur'an' ı en iyi bilenleridir. 

Gerçek şu ki, sizin Kur' an ayetlerini açıklama yorumlamalarınızın hiçbiri ilk 
dönem İslam alimlerinin anlayışına uymuyor ve Kur'an ayetlerini sizden başka 
hiç kimse bu şekilde açıklamıyor. Ayet sizin verdiğiniz anlamla ve böyle bir açık
lama ve yorumla değerlendirilecek olursa asıl anlam kayboluyor ve ayet yanlış 
anlaşılıyor. Kur'an alimleri de bu durumu gerçekten iyi biliyorlar. Nitekim onlar 
ayetin açıklama ve yorumunu; 'Allah' ın sonsuz ilmi ile her şeyi bildiğinden insa
noğlunun yapacağı amellerini hayırlısına ve şerlisine bakmaksızın Cennetlik sa
idlerden mi yoksa Cehennemlik şakilerden mi oluşunu belirleyen faktörü (kaderi 
ve kazası) yani " tfür"ini bir daha kopmayacak ve ondan ayrılmayacak şekilde 
onun boynuna sarar, dolar ve asar. Tüm bu uygulamalar onun alameti ve şanı 
olarak onunla kalır. Şeklinde yapmışlardır' . 

Böylece sizlere, hidayet ve doğru yola götüren rehber olan Ehli Sünnet ve 
Selef alimi imamların "tôir" hususundaki fikirlerini gösterdik. Onlar da yaptıkla
rı açıklamalarla, dinin aslından olmadığı halde dine sonradan bir şeyler sokan 
bid'atçı ilk kuşak önderlerinizden bir kısım şahısların açıklamalarını bizlere gös
terdiler. Onlar Kur' an ayetlerini kendi s·apık idealleri ve mezheplerinin amaçları 
doğrultusuna çekmeye ve bu sapık metotlarıyla onları yorumlamaya çalışmışlar. 
Oysa Kur' an onların hem kendilerinden hem de sapık ideallerinden yüce ve 
uzaktır. Tüm işlerde başarı yalnızca Allah sayesindedir.591 
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1 O. Ahirete iman etmeyenlere de, şüphesiz pek acıklı bir azab hazır

lamış olduğumuzu da. 

591 Şifa'u' l -Alili, (61 )  



1 1 .  İnsan, hayra dua ediyormuş gibi şerre de dua eder. İnsan pek 
acelecidir. 

1 2. Biz gece ile gündüzü iki ôyet kıldık. Gece ôyetin i  (karanlığı) sildik, 
gündüz ôyetini de gösterici kıldık. Rabbin izden bir lütuf arayasın ız, yılla
rın sayısını  ve hesabı bilesiniz. işte Biz, her şeyi gereği gibi açıkladık. 

1 3. Her insanın amelini kendi boynuna ayrılmayacak şekilde dola
dık. Kıyamet günü de ona yayılmış bir halde karşısında bulacağı bir 
kitap çıkarırız. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Her insanın yaptıkların ı  (veya 
kaderini )  boynuna bağlamışızdır. İnsan için kıyamet gününde açılmış olarak 
önüne konulacak bir kitap çıkarırız. " ( İsra, 17/13) 

İnsan hayır ve şer olarak her ne hak etmişse o kendisinin ayrılmaz bir parçası 
olup onun boynuna dolanmıştır. Araplar "tôir" kelimesini insanın işlediği ameller 
için kullanacak olduklarında ayetteki bu yapıdan yararlanırlar. 

Ebu Ubeyde bu hususta şöyle diyor: "Tôir kelimesi Arapların kullanımıyla 
hisse, nasip, pay gibi anlamlara gelir. İnsanlar arasında genelde buna 'baht, talih 
ve şans' da denilmektedir. Bunun yanında 'bu falan kimsenin taridir' dediklerin
de 'bu falan kimsenin hasılatıdır' demek isterler. 

Biz, bu hususta hadiste geçen açıklama ve yorumu tercih ediyoruz. 
Mekke'den göç eden Muhacirlerle Medine'de onları misafir edip kardeş ilan 
eden Ensar arasındaki kura çekiminden bahseden hadiste şöyle geçmektedir: 
" . . .  ve Osman bin Ma'zCın bizim "tôir"imize isabet ett i . "  Burada denilmek is
tenen; Ensar kura çekince Muhacirlerden Osman bin Ma'zCın bizim payımıza 
düştü. Rüveyfa' bin Sabit' in rivayet ettiği hadiste şöyle geçmektedir: "Yapılan 
paylaştırma bizden birine bir parça ev eşyası ve kılıç diğerine de bir tas düşecek 
şekilde idi ."  Burada denilmek istenen ise , savaş ganimetlerinde yapılan paylaş
tırma sonucunda insanların payları ve hakları söz konusu edilmektedir. Nitekim 
"Her insanın yaptıklarını  (veya kaderini) boynuna bağlamışızdır. " Şanı yüce olan 
Allah ayetinde böyle buyurmaktadır. ( İsra, 17/13) Bu ayette de "tôir" kelimesi 
insanın yaptığı işleri yani amelleri anlamındadır. Kur' an bilgini El-Ferra da bu 
fikri benimsemektedir. Öyleyse burada anlatılanlar kaderi inkar edenlere de bir 
cevap oluşturmaktadır. 

Bu ayetin anlatımı ve hedefi insanın diğer organlarını bir kenara bırakarak 
yalnızca boyunda karar kılmıştır. Çünkü insan boynu, boyunduruğun,  boyun ba
ğının ve gerdanlığın takılma yeridir. İnsan boynundan bir boyunduruğu çıkarıp 
atamaz. Bundan dolayı da insanlar birbirine : "Bunun günahı senin boynundadır 
veya bu işi böyle yapacaksan vebali senin boynunadır. " Ya da Araplar: "Onun 
yuları senin boynundadır" , {yani dileğince onu kullanabilirsin) derler. 
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Hasan bin Adem şöyle diyor: "Sana sunulan herhangi bir yazı veya açık
lamayı taklit etmek için kendini ya da birilerini teşvik etmek istiyorsan onun so
rumluluğu senin boynunadır. " Diyen kişiler, bu tip işlerde insanın boyun kısmını 
hep ön planda tutar ve özelleştirirler. Çünkü boyun; gerdanlık, boyunluk, bo
yunbağı ve boyundurukların asılma, takılma ve dolanma yeridir. Yapılan işlerin 
hemen tamamında vücudun sorumlu olan organının eller olması ve insanlara 
ulaşan kötü bir işin cezası verilecekse ' başınıza gelen bu durum önceden kendi 
ellerinizle yapıp sunmuş olduğunuz şeylerden dolayıdır, denilmesi gibi insanın 
boynu da askı, asma ve dolama yeri olarak özellik kazanmıştır. 592 
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14. "Oku kitabını, bugün kendine karşı iyi hesaplayıcı olarak kendin 

yeter (sin). "  

1 5. Kim doğru yolu bulursa, ancak kendi lehine doğru yolu bulmuş 
olur. Kim de sapıklığa düşerse o da ancak kendi aleyhine sapmış olur. 
Hiç bir yük (günah) yüklenici başkasının yükünü yüklenmez. Biz, bir 
rasQ/ göndermedikçe de azab ediciler değiliz. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Biz bir yöre halkını he/Cık etmek 
istediğimizde o yörenin zenginlikleri nedeniyle şımarmış olan elebaşlarına { iyilik 
yapmayı, hayır işlemeyi ve bizim emir ve yasaklarımıza itaat etmeyi) emrederiz/ 
emrettik ama onlar orada kötülük işlerler/yaptılar. Bundan dolayı o yöre halkı 
yok olmayı hak eder/etti. Biz de orayı yerle bir ederiz/ettik. " ( isra, 1 7/15 )  

Bu ayette sözü edilen "e/ebaşlarına emrederiz" ifadesi iyiliği ve iyi şeyleri 
yapmalarını veya bize itaat etmelerini emrederiz. Ama onlar kötülük işlemeyi 
tercih ederler, anlamındadır. Bu da doğal hayatla ilgili olarak takdir edilmiş bir 
işi anlatmaktadır. Yoksa din işlerini ilgilendiren şer' i bir şey değildir. Çünkü Allah 
(c .c . ) kötülüğü emretmez. Ayetin sonuna doğru; "biz böyle hüküm verdik ve 
böyle takdir ettik" gibi bir anlam anlaşılmaktadır. 

Bir takım kimseler ise bu ayetin yorumunda şöyle demişlerdir: "Doğal ha
yatla ilgili olmayıp din işlerini ilgilendiren şer' i bir husustur. Bu ayette sözü edilen 

592 Miftahu Dari's-Saadeti, (578 -579) 
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"elebaşlarına emrederiz" ifadesi onlara iyiliği ve iyi şeyleri yapmalarını emrede
riz. Ama onlar emrimize muhalefet edip kötülük yapmayı tercih ederler, anla
mındadır. 

Bize göre ise birinci görüş ayete daha uygundur. Bunu birkaç nedeni var
dır: 

Birincisi: Ayette sözü edilen "elebaşlarına emrederiz/emrettik" ifadesinde 
cümleden kaldırılmış bölümü olan tümleci yani ' iyiliği ve iyi şeyleri yapmalarını 
veya bize itaat etmelerini '  kısmı cümlenin haberine veya hükmüne aykırıdır. Bu
nun kaldırılmasıyla cümlenin anlamı bozulmamıştır. 

İkincisi: Cümleden kaldırılmış olan kısım iki hususu gerektirir: 

a) Ayetten, " . . .  Elebaşlarına bize veya bizim emir ve yasaklarımıza itaat et
melerini emrettik veya emrederiz. " Gibi bir bölüm kaldırılmıştır. 

b) Yahut ayetten kaldırılan bölüm şöyle de olabilir: "Onlarsa bizim emrimize 
aykırı davrandılar" veya "Onlarsa bizim emir ve yasaklarzmıza isyan ettiler veya 
ederler. " Ya da benzeri bir ifade olabilir. 

Üçüncüsü: Cümlenin birinci bölümünde geçen " . . . emrettik/emrederiz . . .  " ifa
desinin verdiği haberin hemen ardından gelen cümlenin başına " . . .  ama, fakat, 
buna rağmen, bunun üzerine, bundan dolayı, hemen, yine de, de, da, ne var ki 
veya bunun aksine . . " gibi anlamlara gelen ve kendisine "Takip Fa 'sı" yani olumlu 
veya olumsuz olsun cümlenin öncesinin hükmünü veya haberini sonrasına bağla
yan bir "Fe" harfi getirilmiştir. Bu harfin başına geldiği cümleler bu harf nedeniyle 
önceki hükmü emreder gibidir. Yani "Emertu-hu fe feale: Ben emrettim o da yap
tı . "Emertu-hu fe kame: Ben emrettim o bundan dolayı kalktı . Ve "Emertu-hu fe 
rakibe: Ben emrettim bunun (emrim) üzerine o bindi. Gibi cümleleri işiten kişi bu 
tip anlamlar dışında bu cümlelerden başka bir şey anlayamaz. 

Dördüncüsü: Noksanlıklardan yüce ve temiz olan Allah, ayette sözünü ettiği 
yöre halkının yok edilmesinin verdiği emirle gerçekleştiğini haber vermiştir. Şu
rası bilinmektedir ki, Sübhan Allah' ın emirleri kendisine itaat edilmesi ve bir ve 
tek oluşu yani tevhidin tanınmasıdır. İnsanların Allah'a itaat etmeleri ve O'nun 
birliğini tanımaları helak edilme nedenleri olamayacağı ama onların Allah'a itaat 
eden muvahhitler olmaları kurtuluş ve ödüllendirilme nedenleri olacağı bilinen 
bir şeydir. Ama ayette geçen yöre halkının yok edilme nedenleri , Allah'a  itaat 
etmeleri yanında her türlü kötülük işlemeleridir. Denilirse diyeceğimiz; şey bu 
yorum kötülük işlenmesinin Allah 'a  itaatle beraber olması dolayısıyla kendi ken
dini geçersiz kılmıştır. 

Beşincisi: Bu ayette geçen helak olma durumu yalnızca refaha ve bolluğa 
ulaşıp varlıklı oluşundan dolayı şımarıklık edenlere yönelik değildir. Aksine nok
sanlıklardan uzak olan Allah kendisine ve gönderdiği elçilerine itaat edilmesini 
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emrettiği halde hem şımarıklıklarından hem de başka nedenlerden dolayı ne 
Allah'a ne de O'nun elçilerine itaat etmeyen herkesi kaplar. Öyleyse ayette sözü 
edilen , Allah'a  itaat hususunun muhatabı olarak yalnızca şımarıklık gösterenler 
alınmamalıdır. 

Altıncısı: Bu ayette açıklanan helak olunma nedeni yalnızca itaat husu
suyla da sınırlı değildir. Öyle olsaydı o yöre halkına yalnızca elçilerin gönde
rilmesi yeterli olurdu . O zaman da bu durumun şöyle anlatılması pek uygun 
olmazdı :  "Elçilerimizi o yöre halkının zenginlikten ve rahatlıktan şımarmış olan 
kesimine gönderdik. Onlar da elçilerin getirdiklerinin aksine hareket ederek 
bulundukları yerlerde kötülükler yaptılar ve bozgunculuk ederek azgınlaştılar. 
Elçiler gönderme işi yalnızca şımarıklık edenleri hedef alsaydı onların haricinde 
bulunanlar, "bu elçiler bizlere gönderilmiş değillerdir. Öyleyse bize sorumluluk 
yoktur. " Derlerdi .  

Yedincisi: Noksanlıklardan yüce ve temiz olan Allah' ın ayette sözünü ettiği 
yörenin helak edilmesini istemesi yalnızca elçilerini ora halkına göndermesinden 
ve onların inkar etmelerinden sonradır. Allah (c.c. ) ,  eğer elçilerini göndermesey
di onların helakini istemezdi. Çünkü kendileri bu işte bilgisizliklerinden ve ilahi 
risaletin kendilerine ulaşmamasından dolayı haklı olarak özürlü sayılırlar. 

Bu hususla ilgili olarak şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Durum 
şudur: içinde yaşayanlar (Allah elçilerinin gelmeyişinden dolayı ilahi Risaletten )  
habersiz ve bilgisiz iken Rabbin bir zulüm ile (haksızlık ederek) yöreleri yok ede
cek değildir. " (En'am ,  6/131 )  

Eğer Rahman elçilerini gönderdiğinde onlar yalanlayacak olurlarsa onların 
helak edilmelerini ister. Böylece o yöre halkının değişik şekillerde şımarmış şah
siyetlerine o yörede bozgunculuk, haksızlık ve aşırılıklar yapmalarını emreder. Ne 
var ki ; bu emirler farzlar gibi İslam' ın yasaları şeklinde değildir. Ama bu emirler 
doğal yasalarla ilham edilerek yapılan takdiri emirlerdir. Sözü edilen azgın kesi
min kötülüklerde yardımına o yöre halkının da katılımıyla kötülükler ve azgınlaş
malar yöneticilerine ve önderlerine de sirayet eder. Böylece Allah' ın emri ulaşır 
ve onlara olan olur da helak gerçekleşir. 

Burada amaçlanan şey ise ,  doğal ve yaratılışa ilişkin olan uygulamalar olan 
"kevnf emirler" ve İslam' ın emir ve yasakları olan Şer' iatının hükümleri olan 
"Dinf emirler"dir. Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Gerçek şu ki; Al
lah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. " (Nah!, 16/90) Ve "Mu
hakkak ki, Allah size, emanetleri (sahiplerine) ehil olanlara vermenizi ve insan
lar arasında hükmettiğin izde adaletle h üküm vermenizi emreder. " (Nisa, 4/58) 
Ayetleri ve benzerleri ilahi yasanın emirlerini yani dini emirleri kapsamaktadır. 
Bunun örneği Kur'an ayetleri içerisinde pek çoktur. 593 

S93 Şiffaı ' l -AliL (27 1 ) 
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A.yette gösterilen kurallardan sapıldığında kötülenmiş ve terkcdilmiş olduğun 
gibi sana destek olacak kimseyi de bulamayacaksın ve kimse de sana teşekkür 
edecek değildir. Batılın bazı insanları kahrı nedeniyle kahredilmiş olan insanlar 
vardır ki onlar övülmüş insanlar olabilirler, övülmüş bazı insanlar da vardır ki , 
batıl olması nedeniyle kahra uğramış olabilirler. Bazı insanlar da vardır ki, tıpkı 
bir yerde yerleşip hakkıyla mülk edinerek yönetimi eline geçirmiş insanlar gibi 
hem yardıma ulaşmış hem de övülmüştür. Allah'a eş koşan müşrik kimseler ise 
böyle bir bölünmüşlüğün en kötü ve en alt derecesini oluştururlar. Bunların de
receleri asla ne "övülmüş"tür ne de "muzaffer"dir. 594 

1 6 .  Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman, onun nimet ve refahtan 
şımarmış elebaşılarına emrederiz de orada fasıklık ederler. Artık üzer/e
rine söz (azab) hak olur. Biz de onu kökünden yıkar, helak ederiz. 

1 7. Nuh 'dan sonra n ice nesilleri helak ettik. Rabbinin, kullarının bü
tün günahlarından hakkıyla haberdar ve görücü olması yeter. 

1 8. Kim bu dünyayı isterse, Biz de burada istediğimiz kimseye dile
diğimizi çabucak veririz. Sonra da onu Cehenneme koyarız. O, burayı 
kınanmış ve kovulmuş olarak boylar. 

1 9. Kim de mü 'min olarak ahireti diler ve bunun için gereği gibi çalı
şırsa; işte onların çalışmaları (Allah katında) makbul olur. 

594 Medaricu's-Salikin, (1/458) 
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20. Her birine, onlara da bunlara da Rabbinin nimetinden ard arda 
veririz. Rabbinin bağışı alıkonmuş değildir. 

21 . Onların kimini kiminden nasıl üstün kıldığımıza bir bak! Elbette 
ahiret, dereceleri itibari ile de daha büyüktür, üstün kılmak bakımından 
da daha büyüktür. 

22. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra kınanmış ve kendi 
başına bırakılmış olursun. 

23. Rabbin şunları hükmetti: Kendisinden başkasına ibadet etmeyin. 
Anne ve babaya iyi davranın! Eğer onlardan biri veya ikisi yanında ih
tiyarlığa ererse sakın onlara "öf" (bile) deme. Onları azarlama; onlara 
tatlı ve güzel söz söyle. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Rabbin yaln ızca kendisine kul
luk etmenizi ve ana ve babanıza iyilik etmenizi (kesin hükümle bağladı da bu 
hususu) emretti. " ( İsra, 17/23) 

Bir başka ayette ise Allah (c .c . )  bir ve tek oluşu Tevhidini, insanları men 
ettiği yasaklarını ve onlara olan emirlerini anlattıktan sonra ayetini: "Tüm bu 
sayılanların kötü olanları Rabbinin katında da çirkin görülen sevimsizlerdendir. " 
( İsra, 1 7/38) diye buyurarak tamamlıyor. Bu ayetten anlaşılan hususlar ise, kötü 
görülüp çirkin bulunanlar ise Allah' ın emirlerine aykırı davranışlar ve yasakla
dıklarının yapılması günah suçu olarak Allah (c .c . )  katında çirkin görülen davra
nışlardır. 

İsra suresinin 38. ayetinin son kısmını inceleyelim ayette Allah (c .c . )  şöyle 
buyurmaktadır; "Rabbinin katında da çirkin görülen sevimsizlerdendir. " Burada 
denilmek istenen şudur; orij inali çirkin olan şey, hakkında Allah (c.c. ) herhangi 
bir haram ve yasaklama hükmü indirmemiş olsa da çirkindir. Çünkü o çirkin 
ve sevimsiz şeyin çirkinliği kendindendir. Öyleyse Allah' ın sevmediği ve çirkin 
gördüğü bir şeydir. Noksanlıklardan yüce olan Allah'ın bir şeyi çirkin ve sevimsiz 
görmesi çirkinliğin o şeyin ayrılmaz niteliği olmasındandır. 

Ama Allah (c .c. ) bir şeyi yalnızca haram kılıp yasaklamışsa bu durum yal
nızca yasaklamayla ilgilidir. Allah Azze ve Celle o şeyi çirkin ve sevimsiz bulma
yabilir. Bazıları, çirkinliğin anlamını yalnızca bir şeyin soyut olarak yasaklanma
sından ibaret görseler de ilasaklamanın hikmeti göz ardı edilmemelidir. Öyleyse; 
şu ayete tekrar dönelim. Ayette şöyle buyruluyordu: "Rabbinin katında da çirkin 
görülen sevimsizlerdendir. " Burada işaret edilen önceki ayetlerde geçen yasak
lamaların, bir takım şeylerin çirkinlik nedenleri olmayışıdır. 

Bazılarına göre iyilik/güzellik ve kötülük/çirkinlik (hüsn ve kubh) diye bir şey 
olmadığı gibi kavramları arasında da hiç fark yoktur. Bunların her ikisi de Allah 
Azze'ye göre sevimli ve hoş karşılanan şeylerdir. Çünkü gerek iyi gerekse kötü 
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olan her şey Allah Azze ve Celle'nin ilahi iradesi ve dilemesiyle olmuştur. İlahi 
iradesi ve dilemesi yalnızca Şanı yüce olan Allah ' ın "Muhabbet" inden oluşmuş
tur. Muhabbetin oluşturduğunda çirkinlik ve güzellik ya da iyilik ve kötülük ara
sında fark olamaz. 

Oysa K.Kerim'de ,  Allah katında çirkin görülen hiç bir şeyi Allah' ın (c .c . )  
sevmediği ve onlara karşı buğzettiği (kızgınlığı) açıkça ifade edilmiştir. İnsanla
rın bunları bilip bilmemeleri sonucu değiştirmez. Noksanlıklardan yüce ve temiz 
olan Allah , çirkinliği ve onun sonucu olarak ona karşı kızgınlığı o şeyin yasak
lanma sebebi kılmıştır. Çirkinliklere ve kötülüklere bir tavır olmak üzere emirlerin 
nedeni ( illeti) ve hikmeti olarak belirlemiştir. Bu hususta, "kendisi sebep olanın 
ayrıca sebebi ofmaz" (yani el-İlletu ğayru' l-Ma'lCıli) kuralını incelemede yarar 
olacaktır. 595 

Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: "O ikisinden hiç birine "öff" bile 
deme (demeyesin sakın ! )  (el-İsra, 17/23) 

işte bu ayet içerisinde ana babaya "öff" demenin bile genel olarak yasak
lanması yanında onları dövmeyi de haram kılma hükmü yer almıştır. Ayette ya
saklanan "öff" demenin ötesinde amaçlanan ise onları ihmal etmeme, değersiz 
bir eşya gibi itip kakmama ve onları döverek alçaltmama gibi tutum ve davra
nışlar da yasaklanmıştır. "Öff" demek tüm bunların yanında çok basit kalmak
tadır ki, bu basit olan yasaklanmış ise karmaşık olanların durumu daha da ağır 
olacaktır.590 

24. Merhametinden dolayı onlara alçakgönüllülük kanadını indir ve 
de ki: "Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse, Sen de on
lara öyle rahmet et. " 

595 Miftahu Dari's-Saadeti, (336) 

596 El-Fevfüdü'l-Mü�avvak, ( 183) 



Sure:  17 • İs ra S u resi •!• 565 

25. Rabbiniz içinizdekini en iyi b ilendir. Eğer iyi kimseler olursanız 
şüphesiz ki O, kendine dönenleri gerçekten bağışlayıcıdır. 

26. Akrabaya, hakkını ver; yoksula da, yolda kalmışa da. Ama saçıp 
savurma! 

27. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rab
bine karşı çok nankördür. 

28. Şayet Rabbinden umduğun bir rahmeti arayarak onlardan yüz 
çevirirsen, o halde kendilerine ağır gelmeyecek (hoş) bir söz söyle! 

29. (Zincire vurulmuş esirler gibi) elini boynuna bağlanmış kılma 
(cimri olma). Onu büsbütün de açma (israf da etme) . Yoksa sonra kı
nanmış, yaptığına pişman olur kalırsın. 

Tefsiri : 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Elini boynuna dolayıp (cimrilik 

ederek ümitsizce) eli sıkı olma. Elini tamamen de açarak ( israfçılık yapıp) sa
vurgan olma! Yoksa kınanmış olarak (yitirdiklerinin) hasretiyle pişmanlık içinde 
kalakalırsın. " ( İsra, 17/29) 

Bu ayette cimriliğin en güzel örneklemesi yapılmıştır. Çünkü cimri/nıkıs kişi ,  
tıpkı elleri bağlı bir kimsenin ellerini kımıldatamaması gibi elini en  küçük bir yar
dım ve bağış için uzatmaz hareket ettirmez de . Allah Azze insana; "Elini boynuna 
dolayıp (cimrilik ederek ümitsizce) eli sıkı olma! Demiştir. Ama bunu söylerken 
boyun kelimesini mutlaka hatırlatmıştır. Cümlenin hemen ikinci kısmında ise , 
"Elini tamamen de açarak ( israfçılık yapıp) savurgan olma!" Diye buyurarak el
lerini boyundan tamamen uzaklaştırmaya dikkat çekmiştir. Çünkü bir gelenek 
olarak ellerin boyuna asılması amaçların son sınırı gibi bir şeydir.597 
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30. Şüphesiz ki Rabbin dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Şüp
hesiz O, kullarından gerçekten habedardır, hakkıyla görendir. 

31 . Evlatlarınızı fakirlik korkusu ile öldürmeyin. Onları da sizi de Biz 
rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. 

32. ZinEıya yaklaşmayın. O cidden hayasızlıktır, kötü bir yoldur. 

597 El-Fevfüdü'l-Müşavvak, ( 128) 
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Tefsiri: 

Noksanlıklardan yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır; "Zinaya yaklaşmayın! 
Çünkü o, bir utanmazlzktır (hayasızlıktır) ve çok kötü bir yoldur. " ( İsra, 1 7/32) 

Bir şeyin yasaklanma illeti (sebebi) iki konumda olur. 598 Bunlar: 

a) Ya yasaklanan şeyin, faaliyetin veya davranışın kendisinin bir hayasızlık 
olması nedeniyledir, 

b)  Ya da yasaklanan şeyin, faaliyetin veya davranışın yapılış ve uygulama 
yönteminin bir hayasızlığı veya utanmazlığı gerektirmesi nedeniyledir. 

Burada geçen husus, bir şeyin yapılmasını yasaklama ya da bir şeyden men 
etme emri bir takım nedenlere bağlı olabildiği gibi yasaklananın bulunduğu konu
mu itibariyle de olabilir. Ne var ki, "Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o, bir hayfısızlıktır 
(utanmazlıktır) ve çok kötü bir yoldur. " Ayetini, "zinaya yaklaşmayın gerçekten 
O (Allah c .c . )  ona (zinaya) yaklaşmamanızı söylüyor. " Ya da; "gerçekten de o 
(zina) yasaklanmış ve yapılması men edilmiştir. " Gibi ele alarak "yaklaşmayın!"  
emrini "yapmayın" gibi yorumlamak iki nedenle uygun değildir: 

İlki: Bu tip açıklamalar ayetin ruhuna aykırı olup asıl anlatmak istediğini 
yararsız kılmaktadır. 

İkincisi: Böyle bir açıklama bir şeyin yasaklamasını bir başka şeye bağlamak
tadır. 599 

Allah (c .c . )  ayetinde, zinanın hayasızlık ve yasaklanması gereken bir çirkin
lik olduğunu belirtmiştir. Zina öyle bir konuma sahiptir ki; birçok akılda çirkinlik 
ve kötülüğü yeretmiştir. Ayetin sonunda da zina fiilinin yol, tutum ve davranış 
olarak en kötü konumda olduğu açıklanmıştır. Zina; dünya hayatında helakin, 
yok olmanın ve yoksulluğun ahiret hayatında da azap görmenin, rezil olmanın 
ve cezalandırılmanın nedenidir. 600 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyuruyor: "Hakkında bilgin bulunmayan (bil
mediğin) şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gön ül (kalp) bunların hepsi 
yaptıklarından sorumludur. " ( İsra, 17/36) 

Noksanlıklardan yüce ve uzak olan Allah (c .c . ) bu ayetinde bildirdiğine göre; 
kullarını kulaklarından/kulaklarının yaptıklarından, gözlerinden/gözlerinin yap
tıklarından ve kalplerinden/kalplerinin yaptıklarından sorumlu tutacağını ve hak
kında bilgileri olmayan şeylerde durup sınırlarını tecavüz etmemelerini emretmiş 
ve bilmediklerinin peşine düşmeyi de kendilerine yasaklamiştır. 

598 Bununla ilgili olarak eserimizin, el-Araf Suresi, 7/33 tefsirine bakılabilir. 
599 Miftahu Dari's-Saadeti, (233 -334) 
600 El-Cevabu' l -Kafı, (227) 
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Kulaklar, gözler, diller ve kalpler görevleri açısından yapmaları gerekenler ve 
yapmamaları gerekenler olarak iki bölüme ayrılmıştır. Kullar da kendi kulakla
rından ve kulaklarının yaptıklarından, gözlerinden ve gözlerinin yaptıklarından,  
kalplerinden ve kalplerinin yaptıklarından, dillerinden ve dillerinin yaptıkların
dan tamamen sorumlu tutulacaktır. Durum böyle olunca nasıl olacak ta kullar şu 
dünyada dilediklerince konuşacaklar ve dilediklerince dinleyecekler ama bunlar
dan sorumlu olmayacaklar? 

Ya da şöyle mi diyelim: "Şu dünyada var olan hemen her şeye insanoğlu 
bakacak ama bu bakışlarından dolayı yalnızca övülecek?" Böyle bir şey nasıl 
olabilir ki? Öyleyse şu ayetlere bakıp doğruları düşünelim: 

Aziz ve Celil olan Allah ayetlerinde şöyle diyor: "De ki, göklerde ve yerde 
neler var ( ibret almak için) bir bakın. Ama inanmayan bir topluma deliller ve 
uyarılar yarar vermez. " (Yunus . 10/10 1 )  

"Göklerle yerin melekutuna (hükümranlığına v e  tasarrufuna yönetim ve 
tedbirlerine ) ,  Allah 'ın yarattığı her şeye ve ecellerinin yaklaşmakta olabileceğine 
bakmadılar mı? Bunu (bu Kur'an' ı) bırakıp ta hangi söze inanacaklar?" (A'.raf, 
7/185)  601 
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601 El-Kelam Fi-Mes'eleti's-Sema' , (236) 
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33. Allah 'ın haram kıldığı canı hak ile olmadıkça öldürmeyin. Kim 
zulmedilerek öldürülürse; Biz velisine bir güç ve yetki vermişizdir. O 
halde o da öldürmekte aşırıya gitmesin. Çünkü o, zaten yardıma mazhar 
olmuştur. 

34. Ergenlik çağına erinceye kadar -en güzel şekilde olması müstesna
yetimin malına yaklaşmayın. Bir de ahdi yerine getirin .  Çünkü ahidden 
(dolayı) sorumluluk vardır 

35. Ölçtüğünüzde tam ölçün ve dosdoğru terazi ile tartın .  Bu, hem 
daha hayırlı hem sonuç itibari ile daha güzeldir 

36. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalbin 
her biri ondan sorumludur 

37. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen hiçbir zaman 
yeri de yaramazsın, boyca da asla dağlara erişemezsin. 

38. Kötü olan bütün bunlar Rabbinin katında hoşlanı lmayan şeyler
dir. 

39. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği h ikmettendir Allah ile beraber 
başka bir ilah edinme. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak Cehenneme 
atı lırsın .  

40. Rabbiniz size ayrıcalık tanıyarak oğulları size seçip ayırdı da ken
disi meleklerden kızlar mı edindi? Gerçekten siz, büyük bir söz söylü
yorsunuz. 

41 . Anda/sun ki Biz (bunu) -düşünüp ibret alsınlar diye- şu Kur'anda 
çeşitli şekillerde açıkladık. Fakat bu, onların nefretle uzaklaşmalarından 
başka birşeylerin i  arttırmıyor. 

42. De ki: "Onların dedikleri gibi O'nunla beraber başka ilahlar ol
saydı, elbette o zaman Arş sahibine bir yol ararlardı. " 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "De ki, eğer söyledik/eri gib i Al
lah ile birlikte başka ilahlar da bulunsaydı o takdirde bu ilahlar Arş 'ın sahibi olan 
Allah 'a ulaşmak (Allah'a varmak. O' nu yakalamak, O'na itaat etmek. yakınlaş
mak veya O'na galip gelmek) için çareler (yollar) ararlardı ( lsra, 1 7/42) 

Bu ayetin cümle yapısı içerisinde "çareler (yollar) ararlardı " ifadesi ortada
ki durumu abartarak ele almak ve kendisine ulaşmak için yollar aranan şahsı 
ezerek kahredip egemenliği altına almak anlamını yakalamak için kullanılmıştır. 
Bunun örneği olarak, kralların ve sultanların birbirlerini kahrederek egemenlik
leri altına almak için her türlü çareye başvurmaları ve ortadaki durumları abartılı 
şekilde değerlendirmelerini verelim. Şu ayet de bunun bir devamı ve açıklama
sı konumundadır. Allah (c .c . )  şöyle buyurmaktadır: ''Allah evlat edinmemiştir. 
O'nunla beraber hiçbir ilah da yoktur Aksi bir durum olsaydı her ilah kendi 
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yarattığını sürükleyip götürür (sevk eder ve yönetir) ve mutlaka onlardan (o 
ilahlardan) biri diğerine üstünlük sağlardı. Allah onların (müşriklerin) kendine 
yakıştırdıkları sıfatlardan (kendi zatını keyiflerince nitelemelerinden) yücedir tem
izdir ,, (Mü'minun, 23/91 )  

Allah kendinden razı olsun Hocamız602 Allah ile beraber başka ilahların 
bulunması iddiasına karşı şöyle demiştir: "Allah (c .c . )  ile beraber başka ilahlar 
olsaydı mutlaka Allah 'a  yaklaşıp itaat etmek için yollar ve çözümler ararlardı .  
Allah' ı  bırakıp ta bir başkasına nasıl tapabilirlerdi ki? Hem müşriklerin dediği gibi 
onlar da Allah ile beraber bir takım ilahlar olsalardı Allah Azze ve Celle'ye kulluk 
etmekten başka bir şey yapamazlardı ."  

Bu durum birkaç nedene bağlıdır: 

Ilki: Şanı yüce olan Allah bu hususta şöyle buyurmaktadır: "Onların yalvarıp 
yakardıkları bu varlıklar da, hangisi (Allah 'a  ulaşmak ve O'na itaat etmek yolun
da) daha yakın olacak diye Rab/erine itaat yolunda çare (yol, yöntem ve çözüm)  
ararlar. O'nun (Allah' ın)  rahmetin i umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rab
binin azabı sakını lacak bir azaptır. " ( İsra, 1 7/57)  

Bu ayetinde Allah (c .c . )  şöyle buyurur: "Ey müşrikler! Sizin beni bırakıp da 
şu tapıp durduğunuz varlıklar da sizler gibi benim kullarımdır. Benim size acıma
mı umuyor ve azabımdan da korkuyorsunuz. Öyleyse ne diye beni bırakıp da 
başkalarına tapıyorsunuz? " 

!kincisi: Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah; 
"De ki, eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilôhlar da bulunsaydı o 
takdirde bu ilôhlar Arş 'ın sahibi oları Allah 'a ulaşmak (Allah'a varmak, O'nu 
yakalamak, O'na itaat etmek, yakınlaşmak veya O'na galip gelmek) için çareler 
(yollar) ararlardı. " Ayetinde; "aleyhi" önekini kullanmayıp ileyhi önekini kullan
mayı tercih etmiştir. Şöyle ki , "l..'.ebteğav aleyhi sebllen'' yani "O'na doğru, O'na 
karşı, O' nun doğrultusunda ve O'nun aleyhinde bir yol, bir çözüm, bir yöntem 
ve bir çare ararlardı" diye buyurmamıştır. Ama ''Lebteğav ileyhi sebllen" yani ,  
Allah'a varmak, O'nu yakalamak, O'na itaat etmek, O' na yakınlaşmak, O'na 
yakın olmak veya O'na galip gelmek için çareler, yollar, ararlardı" , diye buyur
muştur. 

Sözün bu tarz ve üslupta kullanılması birine yakın olmak ve yakınlaşmak 
amacına yöneliktir. Nitekim şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "Allah 'tan 
sakının (emir ve yasaklarını gözeterek O' ndan korkun) .  O'na yaklaşmaya (ve 
O'na yakın olmaya) yol (çare, çözüm ve yöntem) arayın . " ( el-Maide, 5/35) 

Eğer bu hususta bir haksızlık yapmaktan dolayı bir aşırılık vurgulanmak is
teniyorsa "alô" öneki kullanılacaktır. Nitekim ayette bu aşırılığa dikkat çekilmek 

602 Yani, Şeyhu'l-İslam İmam İbni Teymiyye, 
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istediğinde şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "Eğer hanımlarınız size itaat 
ederlerse artık onların aleyhine (onlara karşı ,  onlara doğru ve onların kötülükle
rine olarak) bir yol aramayın . "  (Nisa, 4/34) 

Üçüncüsü: Şanı yüce olan Allah'a  eş koşanlar; "Bizim ilahlarımız bu ilahlık 
işini abartarak ve ilahlıklarını büyük görerek Allah'tan daha yüce bir konuma 
ulaşmak istiyorlar" demiyorlardı. Eğer öyle olsaydı Noksanlıklardan ve noksan 
niteliklerden uzak ve yüce olan Allah şöyle buyurmazdı :  "De ki, eğer söyledik/eri 
gibi Allah ile birlikte başka ilahlar bulunsaydı . . . " Oysa onlar: "ilahlarımız Şanı 
yüce olan Allah 'a  yaklaşmak, yakınlaşmak, ulaşmak ve O'na varmak için vesile
lerimizdir. " Diyorlardı. Eğer bu işler onların dediği gibi olsaydı kendisine tapılan
ların da onlar gibi Allah' ın kulları olmamaları gerekirdi. Oysa onların tapınagel
diği varlıklar da Allah' ın kulları olmaktan öte bir şey değildir. 603 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve temiz olan Allah'ın ayetle
rinde yaptığı açıklamaları hep kendisinin bir ve tek oluşunu (Tevhidini) açıkça 
kanıtlayan en güzel itiraf, en açık ve en güzel takrirdir. Nitekim ayette şöyle buyur
muştur: "De ki, eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilahlar da bulunsaydı 
o takdirde bu ilahlar Arş 'ın sahibi olan Allah 'a ulaşmak (Allah'a varmak, O'nu 
yakalamak, O'na itaat etmek, yakınlaşmak veya O'na galip gelmek) için çareler 
(yollar) ararlardı. "  (İsra, 17/42) 

Müşrikler, Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve temiz olan Allah 
ile beraber ilah olarak belirleyip tapındıkları varlıkların da kendileri gibi yaratıklar 
olarak Allah'ın mülkünde başkalarına değil ama yalnızca O'na aitliğini ve O'na 
muhtaç olduğunu itiraf etmekteler. Durum bu iken nasıl oluyor da onlar Allah' ı  
bırakıp veya O'nunla beraber başkalarına tapabiliyorlar! 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve temiz olan Allah, bizzat bu 
işi kendisi ele alarak gerektiği gibi açıklamıştır: "On/arın yalvarıp yakardıkları bu 
varlıklar da, hangisi (Allah'a ulaşmak ve O'na itaat etmek yolunda) daha yakın 
olacak diye Rab/erine itaat yolunda çare (yol, yöntem ve çözüm) ararlar. O'nun 
(Allah'ın) rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı 
sakınılacak bir azaptır. "  ( İsra, 17/57) 

Bu ayette Allah (c .c . ) şöyle buyurmaktadır: "Beni bırakıp ta (veya benimle 
beraber) on/arın taptıkları varlıklar da sizler gibi benim kullarımdan başka değil
ler. Onlar da tıpkı sizler gibi benim rahmetimi umar azabımdan korka/ar. Öyleyse 
ne oluyor da beni bırakıp (veya benimle beraber) başkalarına tapıyorlar? " 604 

603 El-Cevabu' l-Kafi, (305 -306) 
604 Es-Savaiku'l-Mursele, (2/ 362-363) 
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43. O, bunların söylediklerinden münezzehtir, pek yücedir, pek bü
yüktür. 

44. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar O'nu tesbih ederler. 
O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiç bir şey yoktur. Fakat siz onların tes
bihlerini anlamazsınız. Şüphesiz ki O, Halimdir, mağfiret edicidir. 

45. Sen Kur'an'ı okuduğun zaman seninle ahirete iman etmeyenlerin 
arasında gizli bir perde çekeriz. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Sen Kur'an okumaya başladı
ğında seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici örtü çekeriz. " ( İsra, 17/45) 

Bunu destekleyici bir ayette Allah (c.c . ) şöyle buyurmaktadır: " . . .  Bizimle 
senin aranda bir perde var . . .  " (Fussilet, 41/5) 

Bu hususta her iki ayetin de belirlediği elbette ki , en doğrusudur. Burada 
amaçlanan şey şudur; Ey peygamber! Sen Kur' an okumaya başladığında seninle 
onlar arasında bir perde koyduk. Bu perde, onların Kur'an'ı anlamalarını, ayetle
rini düşünmelerini ve onlara iman etmelerini hedefinden çevirerek engeller. 

Bir sonraki ayet bu durumu açıklamaktadır: 

46. ''Ayrıca onu (Kur'an'ı) anlamamaları içın kalplerine bir kapalılık 
ve kulaklarına bir ağırlık verdik . . .  " 

Tefsiri : 

Burada ifade olunan şu üç ayeti Fussilet suresinin şu ayeti açıklamakta
dır : "  . . . Ve dediler ki, b izi çağırdığın şeye (Kur'an'a) karşı kalplerimiz (anlamayı 
engelleyen) bir örtü (kılıf) içerisindedir (kapalıdır) .  Kulaklarımızda da bir ağırlık 
vardır. Bizimle senin aranda bir de perde var . . . " El-Fussilet, 41/5 Allah (c . c . )  bu 
ayette geçen perde ve örtüleri kendisinin yaptığını bizlere haber vermektedir. 
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Burada geçen "perde" müşriklerin gerçekleri ve K.Kerim'in ayetlerini (hak
kı) görmelerini engellerken "ekinnetün" denilen örtü/kı lıf da hakkı anlamalarını 
engeller. "El-Vakru" denilen kulaklardaki ağırlık ta onların hakkı duymaların ı ,  
işitmelerini ve dinlemelerini engellemektedir. 

El-Kelbl şöyle diyor: "ayette geçen el-Hicap kelimesi müşriklerin Resulullah' a 
-sallallahu aleyhi vesellem- eziyet etmek için ulaşmalarını onları korkutarak engelle
yen, onun tepesine dikilip durmaktan men eden ve O'nu -sallallahu aleyhi vesellem
örterek bürüyen bir örtü ve maniadır. 

Buradaki perdeyi; "örterek bürüyen ve kapatan bir engel" olarak değerlen
direnler ve sütre olarak anlamlandıran da olmuştur. 

Doğrusu ise ,  kendi özelliklerinden olarak örten,  engel olan ve kapatan an
lamına gelir. Örtünce de gözler onu göremez. Bu kelimenin edilgen ortacının 
etken ortacı anlamına kullanılması da doğru değildir. Yani örtülen, örtülmüş ve 
örtük kelimeleri aynı kökten olmakla beraber örten,  kapatan ve engelleyen an
lamlarına kullanılamaz. Mesela korkunç yer kelimesi korkulması gereken veya 
kendisinden korkulan yer anlamına gelir. 

Yine aynı yapıdan olarak ıslak ayak denilirken ıslanmış ayak anlamınadır. 
Bundan dolayı etken ortaçların "korkutan ve ıslatan" kelimeleri gibi edilgen an
lamına kullanılması doğru olamaz. Çünkü edilgen ortaçlar yüklemlerin yaptığı 
işleri üstlenirler. Dövülmüş, yaralanmış ve örtülmüş kelimeleri gibi .  605 

... ::: .1 .J # - ,, .. .. .. ,, ... ... , 
0Alhll J� �� LS� � �µ ... �J.;ll 0Y.�� ':'. �� � 0� �� �ı � 

... ... !. ... ... ... ,, ; , , ... .. .; ' .,, ./ # .. ,. ,.. ,,,. J 'j.j 1 1 _aj JL:,�';/ I � 1 � -__,;, --6 • 1:. : 1 4i> t V <�' iJ � �-J 'Y I  0 � 0 1  r �.J- .. _r-u ., .. ' - J . Ç. J � J 
., , J � ı; I>" ,, ,. ,- j  ç.. f I • , 1--4� LiL>- 0} fa.:J qı  t_;\j j.J � U:2.Ç· G ı� ı  1_�� j � � i\�' � 0 J-�)?-::..�:.:; 

- ' , ,. " , ; • 1 .. , > ' rs�)� ı) � � l.iL>- j l  @ O · �·  1-.4..G- }I  ö}.�.:>- lyy5 y ı>, f � 1' 
... . , ' ,, .. J , .:.  .. ; 1 ..  :.. , . , ' '  
0 · 1 .. , .  · ' · · ' ..:_l:J l 0 � ö � - J � l �S" /_h2 jJ\ lô l.;..w.., ' · 0 J � y .Y-'-.J � )J .. � J , .. ,./' J 1 J l.? -!"' . ,  .. u" J J .. 

0 fa) o� 0 f.+S r-5 _;� r Y. � o ' �  L;;) 0 y'<v_ 01 � � � ı5:� 
4 o  Y :ıı.\u_; '11 · � ı � ı  , - ·  . r- . 

47. Onlar seni  dinlediklerinde, neyi dinlediklerini ve o zalimler giz
lice konuşurlarken :  "Siz ancak büyülenmiş bir kimseye uyuyorsunuz" 
dediklerin i  pek iyi biliriz. 

605 Şifau'l-Alll, (93) 
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48. Senin için nasıl misaller verip dalalete düştüklerine bir bak! Artık 
onlar bir daha yol bulamayacaklardır. 

49. Ve dediler ki: "Biz bir yığın kemik ve ufalanmış toprak olduğu
muz zaman mı, b iz mi yeniden yaratılıp diriltileceğiz?" 

50. De ki: "Taş veya demir olun; 

5 1 .  "Yahut gönlünüzce büyük kabul ettiğin iz herhangi bir yaratık 
(olun) . "  "Bizi kim diriltecek?" diyecekler. Hemen de ki: "İlk defa sizi 
yoktan yaratmış olan . " Sana başların ı  sallayacaklar ve: "O ne vakit (ola
cak) ? "  diyecekler. De ki: "Yakın olması umulur. " 

52. Sizi çağıracağı gün, O'na hamd ederek çağrısına uyup geleceksi
niz ve ancak pek az bir süre kaldığınızı zannedeceksiniz. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "Dediler ki; "Biz kemik haline 
dönüp ufalandıktan ve toz haline dönüştükten sonra diri/ti/erek yeni bir yaratılışla 
mı yaratılacağız (yaradılışın yeni bir aşamasına geçeceğiz) ?  Onlara de ki; İster 
taş olun, ister demir olun. İsterse (canlılık olayı ile ilişkili olabileceğini) gönül
lerin izde büyütüp imkansız gördüğünüz (hafızalannızın veya aklınızın almadığı) 
başka bir yaratık olun (kabul etmediğiniz şey gerçekleşecektir) .  Diyecekler ki; 
"Bizi kim yeniden diriltecek? De ki "Sizi ilk kez yoktan var eden. O zaman 
alaylı bir şekilde başların ı sallayarak "Peki ne zaman ?"  diyecekler. Onlara de 
ki; "Belki de yakında . . . " 'O gün O (Allah) sizi çağırınca kendisine hamdederek 
çağrısına uyacaksınız ve dünyada çok kısa bir süre kaldığınızı sanacaksın ız. " 
( İsra, 17/49-52 ) 

Ayeti incelediğinizde müşriklerin ve inkarcıların sorularına nasıl ayrıntılı ce
vaplar ve açıklamalar sunulduğunu göreceksiniz. Öncelikle diyorlar ki; "bizler 
ölüp kemikler haline dönüşerek parçalanıp unufak olduktan toza toprağa karış
tıktan sonra mı yeni bir yaratılışla ve yeniden mi yaratılacağız? Bu sorularına ce
vap olarak deniyor ki ; "sizler sanıyorsunuz ki; sizleri yaratan herhangi bir kimse 
olmadığı gibi rabbiniz de yoktur. Bu durumda da doğal olarak nasıl olacak ta 
yeniden yaratılacaksınız? Bu durum gözlerinizde büyümektedir. Üstelik taşlan, 
demiri veya gönlünüzde büyütüp durduğunuz diğer şeyleri de inkar edemiyor
sunuz. 

Eğer sizler bize; "yaratıkların Rabbi olan Allah (c. c. ) bizleri böyle niteliklerle 
ve ölümlü olup sonsuz bir kalıcılığa sahip olmayan bu tip bir yaratılışla yarattı . 
Bizlere taşlar ve demirler (metaller) gibi özellikler vermedi . Sizin itiraflannızdan 
ve bu durumu kabullenmenizden dolayı da bunları sizin aleyhinize birer delil 
olarak karşınıza dikti . Öyleyse örneksiz olarak ilk kez yaratılmanızla ölümünüzün 
ardından sizi yeniden diriltilmeniz ve oluşturulmanız arasında yaratmak ve yeni
den inşa etmek olarak ne fark var'? 



574 •!• Beda i 'ut-tefslr 

Burada ileri sürülen delillerin başka şekilde de açıklanmaları vardır. Yani siz
ler taştan, demirden (metallerden) veya bunlardan daha zorlu ve daha güçlü bir 
şeyden yaratılmış olsaydınız da yine Allah' ın (c .c . ) sizi öldürmeye ve varlığınızı 
değiştirmeye gücü yetecekti ve sizi bir halden bir başkasına döndürecekti . 

Şu anda sahip olduğunuz vücutlarınıza ve güçlü kuvvetli varlıklarınıza tüm 
sağlamlığı ve dirençliliğine rağmen dileğince hükmeden ve onları şekilden şekle 
sokan hatta öldüren kimseye bu hareketlerini yasaklayamıyor, onu engelleyemi
yor ve ona dokunamıyorsunuz da. Onu, bu gücünü ve kudretini elinden alarak 
aciz ve yeteneksiz de bırakamıyorsunuz. 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden yüce, uzak ve temiz olan Allah, 
müşriklerle kafirlerin yukarıda sunduğumuz sorulardan başka sorular da sorduk
larını bildirmektedir. Nitekim "öldüğümüzde cesetlerimiz değişime uğrayıp bo
zularak kaybolduğunda onları kim eski haline döndürecek?" diyorlar. Şanı yüce 
olan Allah onlara cevap olarak şöyle buyurmuştur: "De ki; sizi ilk kez yaratmış 
olan (sizi yeniden yaratacaktır ) .  ( isra, 17/51 )  

Burada verilen cevap Yasin suresinde sorulan soruya verilen bir cevap gibi
dir ki; şanı yüce olan Allah onların sorularını şöyle gündeme getirmektedir: "Şu 
çürümüş kemikleri diriltecek olan da kimmiş?" ( el-Yasin, 36178) 

Bu hususlarda onlara cevap olmak üzere karşılarına dikilen delillerle onların 
gerektirdiği hükümleri gördüklerinde bunları saptıracak ya da başka bir yoruma 
çekecek yol bulamadılar. Bundan dolayı da söyleyecek söz bulamayıp suspus 
olan kimseler gibi hemen bu konuyla ilişki kurarak bir başka soruya yöneldiler 
de; "peki iddia ettiğiniz bu yeniden yaratılma ne zaman gerçekleşecekmiş?" diye 
sordular. Şanı yüce olan Allah'ın: "Onlara de ki; "Belki de yakında . . .  O gün O 
(Allah) ,  sizi çağırınca kendisine hamdederek çağrısına uyacaksınız ve dünyada 
çok kısa bir süre kaldığınızı sanacaksınız. " ( İsra, 17/51 -52) 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: Dediler ki; "Biz kemik haline dö
nüp ufalandıktan ve toz haline dönüştükten sonra diri/ti/erek yeni bir yaratılışla 
mı yaratı lacağız (yaradılışın yeni bir aşamasına geçeceğiz)" ( İsra, 17/49) 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden yüce, uzak ve temiz olan Allah, 
müşriklerle kafirlerin burada gündeme gelen sorularının hemen ardından onlara 
kendilerini kesinlikle yeniden yaratma gücünü gösteren kendi kudret ve gücü
nün delillerini göstererek şöyle buyurmuştur: "Onlara de ki; İster taş olun, ister 
demir olun. İsterse (canlılık olayı ile ilişkili olabileceğini) gönüllerin izde büyütüp 
imkansız gördüğünüz (hafızalarınızın veya aklınızın almadığı) başka bir yaratık 
o/un (kabul etmediğiniz şey gerçekleşecektir) . Diyecekler ki; "Bizi kim yeniden 
diriltecek? De ki: Sizi ilk kez yoktan var eden . "  ( İsra, 17/51 -52) 
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Onlar, ölüp çürümüş kemikler ve unufak olup tozlara karışmış cesetlerini 
Allah' ın (c .c . )  yeniden yaratacağını ve vücutlarını inşa edeceğini inkar ederek bu 
işin çok uzak bir şey olduğunu iddia etmişlerdi. Yani imkansız olduğuna inan
dıklarını söylemelerinden sonra Allah (c .c . )  onlara cevap olarak ayetin anlatım 
tarzıyla şöyle buyurmuştur: İster taş olun, ister demir olun isterse yeniden dirilme 
olayı ile ilişkili olabileceğini gönüllerinizde büyütüp imkansız gördüğünüz hafıza
larınızın veya aklınızın almadığı başka bir yaratık olun yeniden diriltileceksiniz. 
İster ölümde olsun ister göklerle ister yeryüzüyle ilgili olsun isterse düşünce sis
teminizde ve mantığınızda kabul edemediğiniz şeyler hakkında olsun yeniden 
yaratılma ve yeniden oluşturulma eylemi gerçekleşecektir. 

Burada onların karşılarına dikilen delillerin muhtevası şöyledir: Ey insan
lar! Sizler, bir Rabbin terbiye edip yetiştirdiklerisiniz. Sizler bir yaratıcı tarafın
dan yaratılmışlarsınız. Sizler, yaratıcınız olan şahsın dilediğince davrandığı irade 
ve isteğinin (meşietinin) egemenliği altındasınız. Sizler, tıpkı taşlar ve metaller 
gibi yaratılışınızdan kaynaklanan hallerinizi ve özelliklerinizi değiştiremezsiniz. 
Tüm bunların yanında sizler eğer şu anki gücünüzün çok çok üstünde bir güç 
ve kudrete sahip olsaydınız da yine benim gücümü ve kudretimi geçemezdiniz 
hükümlerim sizin için dileğimce geçerli olurdu. Ne yaparsanız yapın hükümleri
min dışına çıkamazsınız. Egemenlik altına girmiş birisi için, "sen ne yaparsan yap 
göklere dahi çıksan elimdesin,"  denir. Yani, seni yakalarım benden kurtuluşun 
yok, demek istenmiştir. 

Bunların anlatımından sonra ayetin anlamına bir dönelim. A.yette şöyle den
mektedir: "İster taş olun ister demir ister bunların ötesinde yaratılışları akıllara 
sığmaz ve tahayyül edilemez güçte yaratıklar olun beni aciz ve güçsüz bırakama
dığınız gibi beni elin ize de geçiremezsiniz. " 

Bu ayet şöyle de yorumlanmaktadır: "Kendi kendinize taşlar olun veya de
mir olun. Gücünüzü ve kuvvetinizi dilediğiniz gibi düşleyin istediğinizce güçlü 
yaratıklar olduğunuzu kabul edin. Değişmez ve değiştirilemez olduğunuzu var
sayın. Yine de sizleri öldüreceğim sonra yeniden dirilteceğim ve sizlere yeni bir 
yaratılış biçimi vereceğim. " 

Bu iki anlam arasında ince farklar var: 

Ilki: Eğer sözünüzde doğru kimseler iseniz ve gücünüz yeterse şu an var olan 
biçim ve şeklinizi şimdikinden daha güçlü ve daha sağlam bir yapıyla değiştirme
niz gerekir bunda da bizi geçemezsiniz. 

Bu durumda da bizim dilek, kudret, kuwet ve isteğimize bağlısınız, demek
tir. Bizi başka hususlarda aciz ve güçsüz bırakamadığınızdan ve bırakamayacağı
nızdan dolayı bunda nasıl aciz bırakabilirsiniz ki? 
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İkincisi: Kendi kendinizi biçimlendirmeniz ve şu anki durumunuzdan çıkarıp 
daha başka bir konuma taşımanız gerekirdi .  Sonra tekrar bizi geçmeli, egemen
liğiniz altına almalı ve bizi güçsüz bırakmalısınız. Sonra da bizim kudret, kuwet 
ve dileğimizi kuşatmanız altına almanız ve bize egemen olmalısınız. Ama bunları 
nasıl yapacaksınız ki, öyle değil mi? 

Buraya kadar kuşkuya yer bırakmayacak en güçlü ve kesin delillerin tümü 
ortaya konuldu. Bundan dolayı sağduyulu ve doğru düşünebilen akıllar bu hu
suslara boyun eğip itaat etmekten başka bir şey yapamayacaktır. Ayette anlatı
lanlara muhatap olan topluluklar bu delillerin kesinliğini ve doğruluğunu anla
dıklarında ölüp çürüdükten sonra kendilerini kimin geri getireceğini ve yeniden 
yaratacağını sorgulama aşamasına geldiklerini hissettiler. "Bizi kim geri getirecek 
ve yeniden yaratacak?" diye sormaya başladılar. Böyle sorular sormak ister du
rumu inkar etmek için olsun isterse kabullenmek ve durumu belirlemek için olsun 
en çirkin ve en inatçı durumu ortaya koymaktadır. Bundan dolayı da bunların 
sorularına: "De ki, Sizi ilk kez yoktan var eden (kim ise O sizi yeniden yaratacak 
ve inşa edecektir). Diye cevap verilmiştir. 

Bu delillerin durumlarını ve ayette anlatılanların gerçek olduğunu anladık
tan ve başka bir soru sorduktan sonra gerçekleşec2k olan olayın zamanını sor
mak üzere konum ve stratej i değiştiren aynı topluluğun reisleri ve ileri gelenleri 
"bu olay ne zaman gerçekleşecek ?" diye sormaya başladılar. Onlara cevap ola
rak noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah, Peygam
berine -sallallahu aleyhi vesellem- hitaben şöyle buyurmuştur: "Onlara de ki; Belki 
de yakında . . .  " Akıllı ve doğru düşünceli bir insan bu ayetleri incelediğinde bu 
delillerin gerektirdiklerini anlar ve ondan yüz çeviremeyeceğini bil ir. Yukarıda 
sorulan iki soru ve onlara verilen cevaplar en doğru, en açıklayıcı ve en kesin çö
zümlerdir. Bunun anlaşılmasından sonra Kur an' ı okuyup anladıktan sonra Allah 
hakkı için söylesinler bu ayetler insan zihinlerinin ve fikirlerinin ürettiklerinden 
midir yoksa gerçekler mi?606 
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53. (Mü 'min) kullarıma de ki: "En güzel olanı söylesinler. Çünkü 
şeytan aralarına ayrılık sokar. Gerçekten şeytan insanın apaçık bir düş
manıdır. " 

606 İ 'lamu ' l -Muvakki ' in ,  ( l / 192)  
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Tefsiri : 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "Kullarıma söyle de sözün en 

güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık 
düşmanıdır " (İsra, 17/53) 

İnsanlar birbirleriyle en güzel ve en hayırlı şekilde konuşmayacak olurlarsa 
Şeytan aralarına çekişme ,  anlaşmazlık ve kısır döngüler sepiştirerek onları birbir
lerine düşmanlar kılar. Böylece aralarında korkunç boyutlarda savaşlar çıkar ve 
korkular oluşur. Bunlar çirkin ,  uygunsuz ve kötü sözlerden kaynaklanmaktadır. 

Buhari ve Müslimin kitaplarında Sehl bin Huneyf'ten aktarılan bir hadiste 
şöyle geçmektedir: ''Allah 'ın Elçisi -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Sizden 
hiç birin iz; "Nefsim çok iğrenç, çok pis ve çok kötüdür" demesin. Ama "Nefsim 
tembel, gevşek ve hayırsız oldu " desin. 607 

Bu hadiste kullanılmış olan pis oldu, iğrenç oldu ve kötü oldu gibi anlamlara 
gelen "habuset, legiset ve ğaset" fiilleri hemen hemen aynı anlamlara gelmek
tedir. Resulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- bu kelimelerden "habuset" kelimesi
ni çirkin bulduğunu açıklamıştır. İnsanları kullandıkları kelimelerin aynı anlama 
gelmesinde bile bu ayetin bir gereği olarak kulağa hoş gelenini tercih etmelerini 
önermiştir. Böylece onları, ahlak ve davranışlarda olduğu gibi konuşmada da 
edepli olup edebiyatta bile çirkinlikleri değil ama güzellikleri tercih etmelerini 
tavsiye etmiştir. 608 

�- ! . ·le.. iK.L 'i c - .!<:�� G 0ı · T  !<'.!._ •' Ll., 0ı .!<:. d�l !<:� -
•• J r.-:--- .) J \'":- - - • J ,� J! - • r; ı r--:.J 
\ ;._ : , : \\ -. .  - ı:L;J ji\ - • " '�\ - ..:..ıl -�\ . : , d�1 � - - A o tA ı..5""" � � J r...r.' .J J - J ı.-1- � ı . .JJ '°' r 

� 0A � .ı,;J� � (�'-j &-�ı ı_;;ı j � o o� lj}.j ��ı� �\J fo. 
�)ı �J J� 0;�� 0_;..i: &-�\ J.J�l �O '\,,, �.r �J p �-�\ 
� ov�  ıjJ� �l5 �.) �ıli. �1 �ıli. �;�_j 8-;.) 0Y,..;_j �)r �1 

54. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse ya size rahmet eder yahut 
dilerse sizi azablandırır. Biz sen i  onlara bir vekil göndermedik. 

55. Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. Anda/sun ki Biz 
peygamberlerin kimini kiminden üstün kılmışızdır. Dôvud'a da Zebur 
verdik. 

607 Bu hadisi İmam Buhar!, kitabının 'edep bölümü'nde nefsim çok iğrenç ve pis oldu başlığı 
altında ( 10/579) ve İmam Müslim "edebe dair sözler" bölümünde "insanın nefsim çok iğ
renç ve pis oldu demesinin yasaklanışı" başlığı altında rivayet etmiştir. (5/107) 

608 Et-Turuku'l-Hikemiyye, (49) 
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56. De ki: "Onu bırakıp boş yere (ilô.h diye) zannettiklerinizi çağırın .  
Onlar üzerin izdeki sıkıntıyı gideremeyecek/eri gibi değiştiremezler de. " 

57. Onların o tapındıkları da Rabblerine hangisi daha yakın olacak 
diye yol ararlar. O'nun rahmetini umar, azabından korkarlar. Çünkü 
Rabbinin azabı gerçekten sakını lmaya değer. 

Tefsiri : 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden yüce, uzak ve temiz olan Allah şöy
le buyurmuştur: "De ki; Allah 'ı bırakıp ta (ya da O'nunla beraber) ilô.h olduğunu 
sandıklarınıza ( ileri sürdüğünüz varlıklara) yalvarın bakalım .  Ne var ki, onlar 
ne sizin sıkıntınızı giderebilirler ne de (herhangi bir şeyinizi) değiştirebilirler. 
"Onların yalvarıp yakardıkları bu varlıklar da, hangisi (Allah'a ulaşmak ve O'na 
itaat etmek yolunda) daha yakın olacak diye Rab/erine itaat yolunda çare (yol, 
yöntem ve çözüm) ararlar. O'nun (Allah'ın) rahmetini umarlar ve azabından 
korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. " ( İsra, 1 7/56-57) 

Burada konu edilen makamları biraya getirmektedir. Allah'a ulaşmak ve 
O'na itaat etmek yolunda yol ,  yöntem ve çare aramak Allah'a yaklaşmayı, O' nu 
sevmeyi ve bu sevginin gereklerini yerine getirmeyi gerektirir. Sonra da ayette 
şöyle buyrulmaktadır; "O'nun (Allah'ın) rahmetini umarlar ve azabından korkar
lar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. " 

Bu ayette sevginin ümidin ve korkunun gündeme getirilmesi söz konusudur. 
Allah ' ı  bırakıp ta ya da O'nunla beraber ilah olduğunu sandığınız ve ilah maka
mına oturtup tapınmaya koyulduğunuz melekler, Allah elçileri ve salih kimseler 
de birer kul olarak Rablerine yakınlaşmak için uğraşır, Rablerinden korkar ve 
O'nun rahmetinden ümit ederler. Sizin O'nun kullan olduğunuz gibi onlar da 
O' nun kullandır. Öyleyse nasıl oluyor da Allah'ı bırakıp bu varlıklara tapınıyor
sunuz? 609 

Şanı yüce olan Allah bildiriyor ki; müşriklerin Allah Azze ile kendileri arasın
da aracı ve şefaatçi olduklarına inandıkları bu varlıklar da zaten Allah' ın rahme
tini umuyor azabından korkuyorlar. Bundan dolayı da zaten Aziz ve Celil olan 
Allah şöyle buyurmuştur: "De ki; Allah 'ı bırakıp ta (ya da O'nunla beraber) i/ô.h 
olduğunu sandıklarınıza ( ileri sürdüğünüz varlıkları) yalvarın bakalım .  Ne var ki, 
onlar ne sizin sıkıntınızı giderebilirler ne de ( herhangi bir şeyinizi) değiştirebi
lir/er. "Onların yalvarıp yakardıkları bu varlıklar da, hangisi (Allah' a ulaşmak ve 
O' na itaat etmek yolunda) daha yakın olacak diye Rab/erine itaat yolunda çare 
(yol , yöntem ve çözüm) ararlar. O'nun (Allah' ın) rahmetini umarlar ve azabından 
korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. " ( İsra, 1 7/56-57 )  

609 Tarikatu'l-Hicreteyn, (262 -263) 
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Bu ayette Allah (c .c. ) şöyle demek istemiştir: Beni bırakıp ta tapındıklarınız 
var ya onlar da benim kullarım olduklarından bana yakın olmak için kulluklarına 
sıkıca yapışırlar. Yaptıkları ibadetleriyle benden ümitli olur ve azabımdan korkar
lar. Ya siz, ne diye beni bırakıp ta sizler gibi kul olmaktan öte bir şeyler yapama
yanlara taparsınız? Ben o kullarımın yaptığı iyi amellerinden, korkularından ve 
ümitli oluşlarından kaynaklanan sevgimden dolayı makamların ve nimetlerin en 
güzeliyle onları ödüllendiririm. 610 
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58. Kıyamet gününden önce helak etmeyeceğimiz yahut oldukça ağır 

bir azab ile azablandırmayacağımız hiç bir ülke yoktur. Bu, o Kitab 'da 
(Levh-i Mahfuz da) yazılıdır. 

59. Bizi Ostedikleri) ayetleri (mucizeleri) göndermekten alıkoyan tek 
sebeb öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Işte SemCıd kavmine 
de gözle görülür apaçık bir belge olmak üzere, o dişi deveyi verdik de 
(onu öldürdüler ve) bu yüzden zulmettiler. Halbuki Biz ayetleri ancak 
korkutmak için göndeririz. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: " . . .  Semud halkına da açık ( in
sanın gözünü açacak) bir mucize olmak üzere dişi deveyi vermiştik . . . " (Isra, 
17/59) 

Zorunlu, açık ve bilinen bir delil olarak dişi deve onlara gönderilmişti. Bu
rada sözü edilen; "insanın gözünü açacak bir delil ve bir mucize" anlamına kul
lanılmış olan mabsıra ( tabsıra) kelimesinin kök fiili olan el-Ibsaru masdarı hem 
geçişli hem de geçişsiz olarak kullanılmaktadır. Araplar ebsartuhu dediklerinde, 
ona gösterdim, onu gördüm, anlamlarına kullanırlar. Ayette geçen mabsıra ke
limesi ise; 'gözle görünür olma' demek olan mer'iyye kelimesiyle aynı anlama 
8elir ama 'görücü olan ve gören ' anlamlarına gelen raiyye kelimesiyle örtüşmez. 
Ayetteki mabsıra kelimesine raiyye anlamı verenler ayetin anlamını karıştırmışlar 
demektir. Şöyle denilmektedir; basara bihi ve ebsara hu fiillerinin her ikisi de 
'onu gördü' ve 'gösterdi' anlamlarını ifade ederler. 

610 Medaricü's-Salikln, (2/41 -42) 
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Şimdi ise , 'basiretun, tabsıratun ve mabsıratun' kelimelerini görelim. El
Basiratu; idrak kuvveti, akıl, delil ve açıkça görülen gibi anlamlara gelir. Et
Tabsıratu; belge anlamına gelir ve mastardır. "Bu ayet bir Tabsıra'dır" yani bir 
belgedir ve bir delildir, denilir. Çünkü bu ayet delil/belge olma özelliğine ve bir 
delil/belgenin gerektirdiği şeylere sahiptir. El-Mabsıratu; ise delil veya kanıt an
lamındadır. 611  

60. Hani sana: "Şüphesiz Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır" 
demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'anda lanet edilen ağacı 
Biz ancak insanlara bir fitne (ve imtihan) kıldık. Biz onları korkutuyoruz. 
Fakat bu, büyük bir tuğyCından başka bir şeylerini arttırmıyor. 

61 . Hani Biz meleklere: "Adem 'e secde edin" demiştik, onlar da -İblis 
müstesna- secde etmişlerdi. "Ben, bir çam ur (parçası) olarak yarattığın 
kişiye secde eder miyim?" demişti 

62. "Benden şerefli kıldığın şu kişi var ya; eğer beni Kıyômet gününe 
kadar geciktirirsen, onun soyunu pek azı müstesna olmak üzere mutla
ka emrim altına alırım " demişti. 

63. Buyurmuştu ki: "Haydi git, onlardan kim sana uyarsa şüphesiz ki 
Cehennem de hepinizin cezasıdır. Hem de tam bir ceza. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Allah c. c. )  dedi ki; git! Onlar
dan sana uyanların her birin in (ve sen in} cezanız Cehennemdir. Hem de tam bir 
ceza! "  (el-İsra, 17/63 ) 

Ayette kullanılan "onlardan" ifadesinin işaret ettiği husus şeytana hitaben 
belirtilmiş ve 'hitapta sana tabi olanlar' denilerek ona (şeytana) uyanlarla bir
likte şeytan hedef alınmıştır. Burada karşıdaki muhatapla konuşurken huzurda 

6 1 1  İğasetü'l-Lehfan, (2/169 - 170) 
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olmayan söz konusu edilmektedir. Huzurda olmayanlar olarak şeytana günah
larda uyanlar elbette ki, Gerek anlatımlarda gerekse cümlelerin söz, anlatım ve 
anlamları bakımından ilişik oluşlarının yanı sıra günahların cezalarında da ortak 
olacaklardır. 

Ayette geçen "tam bir ceza" ifadesinin karşılığı olan "cezôen mevfCıren" kav
ramı İmam Malik'e göre, mastar olan birinci kelimeye ikincisi uymuştur. Yani bi
rinci mastar ikinci isme etki etmiştir. Böylece anlamı; tam bir ceza ile ceza vererek 
cezalandırmak, olacaktır. Şu şiirde bunu görebiliriz: 

Doğal güzellere de güzelliklere de yakın olamadım, 

Onlara olan arzularımı tamamen kendime yasakladım. 

Bu şiirin ikinci satırındaki 'tamamen' kelimesi yerine "yasaklamakla ve ya
saklayarak" kelimelerini koyduğumuzda ayetteki yapıyı anlayabiliriz. Buradaki 
yapı pekiştirmek için istenen istek istenmiştir, gibi bir yapı söz konusudur. "cezôen 
mevfCıren" yapısında ceza kelimesinin sonuna eklenen "en" soneki hususunda 
iki görüş vardır: 

İlki: Ceza kelimesinin sonuna eklenen "en" soneki anlam açısından onu Ce
hennem ile ilişkili kılmaktadır. Yani 'ceza Cehennem olacaktır' anlamı vardır. 
İşlenen fiilin tam karşılığı olarak ta Cehennem' in gündeme gelişi doğrudur. 

!kincisi: Ayette geçen cezôen kelimesi cümle içerisinde tümleci açıklamakta, 
nitelemekte ve onun durumunu bildirmekte olan 'hal'dir. Cümlenin bu bölü
münde fiil mastarının hal olarak gelmesi de yapıya uygundur. Zemahşerl bu iki 
görüşü tefsirinde ele alarak incelemektedir. Nitekim insan birine, "al hediyeni 
tastamam bir hediye olarak al" deyince bu yapıyı kullandığı anlaşılmaktadır. 

Ayette kullanılan cümlenin yapısı hakkında açıklama yapılırken "cezaen" 
kelimesinin mastar olduğunu söyleyemeyiz. Burada bu kelime insanın, yaptı
ğının karşılığı olarak alacağı hissesi, payı ve nasibidir. Kelime kısım bildiren bir 
mastar olarak "cezaen" halinde gelmiş değildir. "Cezôen mevfCıren" yapısında 
cezanın mevfur oluşu cezanın tastamam eksiksiz oluşu anlamınadır. Bu anlamı 
elde etmekten doğan husus ise "ceza" kelimesine bir "en "eklenmesi niteleme 
sıfatlarının niteledikleri ismi özelleştirdikleri gibi burada da bir özel olma söz ko
nusudur. 612 

Bunun ötesinde şanı yüce olan Allah' ın şu buyruğuna dikkat edelim: ':4na 
ve babayla yakınların geride bıraktığından (mirastan) erkeklere bir pay vardır. 
Ana ve babayla yakınların geride bıraktığından (mirastan )  kadınlara da bir pay 
vardır. Gerek azından gerek çoğundan belli bir pay ayrılmıştır. " (Nisa, 4/7) 

612 Keşşaf Tefsiri, ( 1/249) 
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Bu ayette geçen belirli bir pay, hisse ve nasip ifadesinde bir özelleşme ve 
özelleştirme vardır. Burada denilmek istenen bu pay, hisse ve nasibin daha önce
den belirlenmiş olması hususudur. Buradaki belirli olma ya da belirlenme özelliği 
Nisa suresi'nin 1 1 .  ayetiyle Tevbe suresinin 60. ayetlerinde geçen "Farfdaten 
min- Allahi" yani "Allah tarafından konulmuş farzlar, h isseler, nasipler ve paylar 
olarak belirlenmişlerdir. " Bu ifadede "Farfdaten" sözcüğü dilbilgisi bakımından 
pekiştirilmiş bir mastar olarak cümlede kullanılmıştır. 613 

Şarkı, Türkü Söylemek (Müzik) Şeytanm Sesidir 

64. "Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat; 
onlara karşı atlı/arın la, piyadelerin le gürültü çıkararak baskın düzenle; 
mallarına, evlatlarına ortak ol, onlara (batıl) vaadlerde bulun. " Fakat 
şeytan onlara bir aldatıştan başka ne va 'd eder? 

Tefsiri : 

Şarkı ve türkü söylemenin "şeytanın sesi" olarak adlandırılması Allah Azze 
ve Celle' nin şeytana ve taraftarlarına söylediği şu açıklamaları yani ayetleridir. 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: " (Allah c .c . )  dedi ki; git! Onlardan 
sana uyanların her birinin (ve senin) cezanız Cehennemdir. Hem de tam bir ceza! 
Onlardan gücünün yettiklerini sesinle ( fısıltınla, şarkılarla, türkülerle ve nefesinle) 
kışkırt (provoke et, ayart ve kandır) . Atlı/arınla ve yaya/arınla onları kendine çek 
büyüle. Mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Zaten şeytan 
onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. " (el-İsra, 1 7/63-64) 

İbni Ebi Hatim tefsir kitabında şöyle diyor: "Bana babam anlattı . Şöyle dedi: 
Ben el-Leys adlı kitabın yazarı olan Ebu Salih'ten, o Muaviye bin Salih 'ten, o 
Ali bin Ebi Talha' dan o da İbni Abbas'tan rivayet ederek şöyle dedi: "Onlardan 
gücünün yettiklerini sesinle (fısıltınla, şarkılarla, türkülerle ve nefesinle) kışkırt 
(provoke et, ayart ve kandır ) . "  Ayetindeki "sesinle "  ifadesi 'günaha çağıran ve 
ona götüren her şeydir. " 

613 Bedfü'u' l-Fevfüd, (4/185 -186) 
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Kuşku yok ki ; şarkı ve türkü gibi eğlencelikler günaha çağıran en büyük fak
törlerdir. Bundan dolayı onlar 'şeytanın sesi' diye adlandırılırlar. 

İbni Ebi Hatim şöyle diyor: "Babam bana anlattı ve şöyle dedi: "Yahya bin 
el-Muğire Cerir' den, o Leys'ten rivayet etti. Dedi ki Mücahid, şöyle dedi :" "On
lardan gücünün yettiklerini sesinle (fısıltınla, şarkılarla, türkülerle ve nefesinle) 
kışkırt (provoke et, ayart ve kandır) . "  Ayetindeki "sesinle "  ifadesini 'şarkılar, tür
küler ve batıla götüren her şey'dir. " 614 

İbni Cerir et-Taberl'nin Mansur'dan onun da Mücahid'den rivayet ettiği bir 
açıklamada ise; "müzik aletleri çalmak, şeytanın sesidir." Deniliyor. 

Yine İbni Cerir et-Taberl'nin Hasan el-Basrl'den yaptığı bir rivayetinde ise 
şöyle denilmektedir: "şeytanın sesi olan müzik, tef çalmaktır." "Şeytanın çığırtka
nı" tamlaması "şeytanın atlıları" gibi özelleştirilmiş bir tamlamadır. Yani Allah'a  
isyan yolunda konuşan ve çabalayan her şey ve  herkes bu  nitelikle anılmaktadır. 
Şanı yüce olan Allah'a isyana davet eden tef, davul ve kaval gibi her tür müzik 
aleti çalmak ve her tür müzik şeytanın sesi, nefesi ve çığırtkanlığıdır. Allah ' a is
yana götüren müziği "şeytanın atları"na, bu tip müziklerle uğraşmayı da "şeyta
nın atlılan"na benzetmek; müziğin, uğraşanını ve dinleyenini doludizgin günaha 
doğru sürüklemesinden kaynaklanmaktadır. Allah ' a  isyana götüren müzikle uğ
raşanlarla bu tip müzik dinleyicileri kendilerine binek olarak şeytanın atlarını seç
tiklerinden onun istediği yöne doğru gidecek günaha ve isyana dalacaklardır. " 

İlk kuşak İslam alimleri de benzeri açıklamalarda bulunmuşlardır. Nitekim 
İbni Ebi Hatim' in İbni Abbas'tan yaptığı rivayette şöyle deniyor: "Allah'a isyan 
yolunda koşuşturan her yaya da şeytanın yayasıdır. " 

Mücahid şöyle diyor: "şeytanın uğrunda savaşanların tümü onun adamları 
olmuşlardır. 

Katade ise , "gerçekten de şeytanın hem cinlerden hem insanlardan atlıları 
da piyadeleri de vardır. " Diyor.615 

"Şeytani sesler" , insanoğlunu ayartır, kışkırtır ve yolundan alıkor. "Şeyta
nın sesi" ise ,  Allah' ın emir ve buyruklarına itaate davet etmeyen O'nun rızası 
uğruna çabalamayan ama günahlara ve şeytana uymaya çağıran her çağrı ve 
ses şeytanın sesidir. Davetin böyle bir niteliği yoksa "şeytanın sesi" olma özelliği 
yoktur. İnsanoğlunu ayartan, azdıran, aciz ve çaresiz bırakıp kışkırtan ve doğru 
yoldan alıkoyarak kötü durumlara sürükleyen müzik parçalarının ve müzik ens-

614 Hadisi Taberi rivayet etmiştir, ( 1 5/1 18) 
615 İğasetü· l-Lehfan, { 1/255 -256) 
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trümanlarının her türünün ses ve eğlencelerini ilk kuşak İslam alimleri şeytanın 
sesi diye adlandırılırlar. 616 

Hiç kuşku yok ki, şeytanın bundan daha büyük bir çağrısı ve sesi olamaz. 
Çünkü şeytan bu sesi ve çağrısıyla insan nefislerini ayartıp kışkırtarak insanları 
sarsıp yolundan alıkor, aciz ve güçsüz bırakır. Bu ise kalplerin yalnızca kendisiyle 
huzur bulduğu, doyumsadığı ve Rabbine karşı huşu bulduğu Kur'an'a aykırıdır. 
Zira Kur· an· ın sesi insan nefislerini huzura kavuşturur, onlara huşu verir ve onurla
rını korur. Müzik ve enstrümanlarının sesi yani bunlara olabildiğince dalmak insa
nı ayartır, kışkırtır ve asıl hedefinden alıkor. Şu şiirde bunlar seslendirilmektedir: 

616 Bunlar Mücahid'in görüşleridir. Taberi rivayet etmiştir, { 1 5/1 18) Lokman suresının 6. 
ayetinin tefsirine bknz. Adaletli bir bakış açısıyla, Allah'tan korkan bir kalple ve Allah'ın 
nuruyla dolmuş olan akılla bu konuyu değerlendiren kişi görecektir ki; ilk dönem Selef 
İslam alimlerinden çoğu bu ayetteki şeytanın sesleri ve seslenişi kavramını müzik ve müzikli 
eğlenceler olarak yorumlamışlardır. Değerli okuyucu kardeşlerim,  ister erkek, ister kadın, 
ister genç olun hatta isterse çocuk denecek yaşta bulunun Allah'ın sizi "insanlar için en 
hayırlı bir ümmet" kıldığını unutmadan hanginiz bu korkunç derecede çirkin işe kendisini 
kaybedercesine dalmak ister? Üstelik İslam alimlerinden hiç biri insana yararı olmayan bu 
tip şeylere dalmayı uygun görmemiştir. Yararsız şeylerden biri de musikiyle uğraşmaktır. 
Müzik zaman zaman insanı etkileyerek ilişkilerini koparır ve akıllarını etkileyerek fikirlerini 
dağıtır. Zaman zaman da açıkça insanı Allah'a eş koşmaya yahut Allah' ı  inkar etmeye ça
ğırır. Böylece insanı bir taraftan günahlara dalmaya sürüklerken diğer taraftan kötülüklerle 
günah faktörlerinin Üzerlerine fazilet elbiseleri giydirmeye başlar. Zaten kaba ve acımasız 
davranmanın adını teknoloji ve ilerleme olarak değiştirdiler. Bununla da kalmayıp Müs
lüman ümmeti çepeçevre etkisi altına alan kötülük ve bozgunculukların değişik türlerini 
uygulamaya koyuldular. Böylece insan bilinci eskiyip gitti, faziletler öldü ve başkalarını ken
dine tercih etme ortadan kalktı. Bu işlere olabildiğince dalmış olanlara göre bir anlamda 
hayasızca olan bir teknoloji ve ilerleme normal ve doğal oldu. 
Buna karşı çıkacak olursanız gericilik ve geri kafalılıkla suçlanırsınız. Bu bozulmuşluklar 
keşke yalnızca halk kesimiyle sınırlı kalsaydı. Ne yazık ki, bu iş, onları aşarak her türlü 
iyimserliğe rağmen bazı meşhur şeyhlere ve hocalara kadar etkisini gösterdi .  Onlar bu tip 
eğlencelere ve işret alemine düştükleri halde özür dilemek ve pişmanlık yerine müziğin ve 
müzik aletlerinin güzelliklere sahip olduğu ve insanın içgüdülerini tetikleyerek kötülükler 
oluşturmadığı hususlarında insanlara fetvalar vermeye koyuldular. Onlara göre eğer musiki 
ile uğraşıyorsan oh ne ala, ne güzeli Problem yok demektir. 
Gelin bu işte biz sizleri hakem tanıyalım. Kuralımız Allah'ın rızasını kazanmaktır başkasını 
istemiyoruz. Ona göre bir bakıp durumu değerlendirin. Sonra da bizlere ışık tutsun ve yol 
göstersin diye gelişen olayları elealıp bir inceleyin böylece kendilerini büyük görüp fetvalar 
verdiğini sanan ama iftiralarda bulunanların neler yaptığını görün. Bunlar koca insanlar 
ama hala büyümemişler. Rableri'nin kitabından hiçbir şey bilmiyorlar. Resullerinin sünnet
lerinden de habersiz oldukları gibi diğer dini bilgilerden de yoksunlar. 
Çünkü bunların kalpleri hep yararsız ve boş şeylerle meşgul hatta dopdoludur. Akılları da 
oyundadır. Bu durumda insanlar hayvanlar gibi içgüdüleriyle hareket eden ve şehvetlerine 
uyarak dolaşan canlı cesetlere dönerler. Böylece yalnızca yaşayabilmek için koşuştururlar. 
Bu da hayvanların yaptığından farksızdır. Bunlardan sonra insanın insan olma güçleri gi
der, insanlar arasında tembellik ve vurdumduymazlık yayılır. Onların bu tür davranışları 
Rableri 'nin rızasını kazanmadığı gibi kendi kendilerine de toplumlarına da yarar sağlamaz. 
Burada söylenecek şey şudur: "Bir kimseye Allah nur vermemişse artık o kimsenin aydın
lıktan nasibi yoktur. " En-Nur. 24/40. Allah bize yeter O ne güzel vekildir. 
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Kapılanları yorar boş arzu ve hevesler, 
Onu ayartır kışkırtarak eğlencelerle zevkler. 
Sebepsizlere dönersin çekilip gidince sebepler 
Senden geriye baki kalır tüm sebepsizlikler 

Sebepsizlik serap olur gülerken, ağlaşır sevgililer 
Sıhhatine şaşarsın sen ve hastalığına sevinenler 

·:· 585 

Musiki enstrümanları çalma ve müzik parçaları söylemenin şeytanın sesi olu
şu konusunda herhangi bir delil bulunmasaydı dahi müziğe olabildiğince dalıp 
bu işe hayat adayanların hem kendilerinin hem de dinleyicilerinin bu nedenle 
ayartılmaları, kışkırtılmaları, asıl hedeflerinden alıkonulmaları, sarsılmaları, aciz 
bırakılmaları ve kalplerinin huzur ve huşusunun ortadan kalkması bu işin şeyta
nın sesi oluşuna delil olarak yeter. 

Yukarıda da açıkladığımız gibi günaha sürükleyen faktörlerden biri olan ve 
insan nefislerini ayartıp kışkırtan, asıl hedeflerinden alıkoyan,  onları sarsıp doğru 
yolundan ayıran ve şeytanın sesi diye tanımlanan şarkı-türkü söylemek, din
lemek ve müzik aletleri çalmaktır. İnsanları kederlenmeye, derin üzüntülere ve 
Allah'ın bir hikmete binaen kader/kaza olarak belirlediklerine kızgınlık ve kır
gınlık göstermeye sevketmektedir. Bunlar insanları, Allah ' ın sevdiği ve emrettiği 
şeylerden yüz çevirmeye ve Allah ' ın sevmediği, yasakladığı ve men ettiği şeylere 
karşı düşkünlük göstermeye sürükler. 

Tüm bunlar şeytanın insanoğlunun önüne dikeceğine ve onların az bir kısmı 
dışındakilerini yularlayıp güdeceğine yemin ettiği beş sebepten biridir. O da on
ları sesiyle ayartıp kışkırtmasıdır. Bu durumda şeytan insanoğluna piyadeleri ve 
atlılarıyla yani olanca gücüyle saldırır. Onlara çocuklarında ve mallarında ortak 
olur. Allah'a isyan ve günahlarda binekleriyle yarışanlar şeytanın atlılarını yaya 
koşuşturanlar ise onun piyadeleridir. İnsanlar helal kazançları dışında hakları ol
mayanlara göz dikip mal kazanmışlarsa şeytan onlarla bu kazançlarındaortaktır. 
Eğer zina ederek çocukları olmuşsa bu çocuklarada ortaktır. 61 7 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: " . . .  Piyadelerin ve atlı/arınla üz
er/erine bas gürültüyü, (onları yaygaraya boğ ve kötülüklere teşvik et) . . .  " (el
İsra, 17/64) 

Mukatil bin Süleyman şöyle diyor: "Bu ayette şeytan/iblise yapılan hitap
ta; . . .  ordularının piyade ve atlılarını topla, Allah'a isyan hususunda çabalayıp 
duran yayaları ve bineklileri de onların aralarına katarak insanoğlunun üzerine 
çullan . "  Denilmektedir.618 

6 1 7  El-Kelam fi-Mes'eleti's-Sema' .  (379 -381 )  
6 1 8  Medaricü's-Salikin, ( 11122) 



586 •!• Beda i 'ut-tefslr 

65. "Benim gerçek kullarım üzerinde senin hakimiyetin yoktur. Vekil 
olarak Rabbin yeter. " 

66. Rabbiniz, lütfundan arayasınız diye sizin için denizde gemileri 
yürütendir. Şüphesiz O, size karşı çok merhametlidir. 

67. Denizde size bir sıkıntı dokunduğu zaman O'ndan başka taptı
ğınız herkes kaybolur. Fakat O, sizi kurtarıp karaya çıkarınca (yine) yüz 
çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. 

68. Peki, kara tarafından sizi yere geçirmesinden yahut üzerin ize ça
kıl taşları yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Son
ra kendinize hiçbir vekil de bulamazsınız. 

69. Yoksa O'nun, sizi tekrar oraya (denize) döndürüp de üstünüze 
şiddetli bir fırtına yol/amasından ve sonunda nankörlüğünüz yüzünden 
sizi suda boğmasından emin mi oldunuz? Sonra da Bize karşı onun 
öcünü alacak kimse bulamazsınız. 
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70. Andolsun ki Biz Ademoğullarını  şerefli ve üstün kıldık. Onlara 
karada ve denizde taşıyacak vasıtalar verdik. Kendilerine hoş ve temiz 
rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan oldukça üstün kıldık. 

71 . O gün her sınıf insan ı imamları ile çağırırız. Kimin kitabı sağ eli 
ile verilirse, onlar kitablarını okurlar ve onlara h urma çekirdeği iplikçiği 
kadar zulmedilmez. 

72. Kim bunda kör ise o, ahirette de kördür. Yol itibariyle de en şaş
kındır. 

73. Neredeyse seni bile, sana vahyettiğimizden başkasını Bize karşı uy
durasın diye, fitneye düşüreceklerdi. O takdirde sen i  dost edinecek/erdi. 

74. Ve eğer Biz sana sebat vermemiş olsaydık, onlara az kalsın biraz 
mey/edecektin. 

75. O takdirde Biz sana hayatın da kat kat (azab) ını ölümün de kat kat 
(azab) ını tattıracaktık. Sonra Bize karşı h iç bir yardımcı bulamayacaktın .  

76. Yakında seni bu yerden (Mekke 'den) çıkarmak için mutlaka ra
hatsız edecekler. O takdirde, kendileri de senin ardından ancak pek az 
kalacaklardır. 

77. (Bu) senden önce gönderdiğimiz peygamberler için de uygula
dığımız sünnet(imiz)dir. Sen Bizim sünnetimizde h iç bir değişiklik bu
lamazsın .  

78. Güneşin (batıya doğru) kaymasından gecenin karanlığına kadar 
namazı dosdoğru kıl. Sabah namazını da. Çünkü sabah namazı tanık 
olunan (bir namaz)dır. 

Tefsiri : 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah şöyle bu
yurmuştur; "Gündüzün güneşi dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli 
vakitlerde) namazı güzelce kıl. Bir de fecir okuyuşunu (sabah namazını da kıl) . 
Gerçekten de fecir okuyuşu (sabah namazının Kur'an' ı) şahitlidir. " ( İsra, 1 7178) 

Bu ayette geçen şahitlidir ifadesini; "Fecir okuyuşunun yani sabah namazda 
okunan Kur'an' ın şahidi şanı yüce olan Allah Azze ve Celle ile melekleridir." 
Denilmiştir. 

Bir başka görüşte ise şöyledir: "Fecir okuyuşunun yani sabah namazda oku
nan Kur'an' ın şahidi gece ve gündüz melekleridir." Denilmiştir. Bu ayette geçen 
sabah namazının okuyuşundaki şahitlik, gündüz melekleri ile gece meleklerinin 
bir araya geldiği vakitte okunan Kur'an'a yani kılınan namaza şahitliktir. Bu vakit 
gecenin sonu sabahın başlangıcıdır. Fecir vakti, gündüz meleklerinin yeryüzü
ne inmeye gece meleklerinin göklere yükselmeye başladığı vakittir. Hepsinin bir 
araya toplandığı bu vakit sabah namazı vaktidir. Bundan dolayı sabah namazına 
ve onda okunan Kur' an' a tüm melekler tanık olurlar. 
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Buna, Zühri'nin Ebu Seleme'den onun da Ebu Hureyre'den rivayet ettiği 
hadis delildir. Bu hadiste Resulullah'ın -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğu 
rivayet olunmaktadır :  "Cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 
yirmi beş derece daha faziletlidir. " Gece melekleri de gündüz melekleri de sa
bah namazlarına şahit olmaktalar. Dikkat ediniz ki, ayette : "Gerçekten de fecir 
okuyuşu (sabah namazının Kur'an' ı )  şahitlidir", denilmektedir. 

İmam Buhari 'n in rivayet ettiği hadisin ifadesi doğrultusunda bu hususta bi
rinci görüşün doğruluğunu söyleyelim . Bizim fikrimiz de bu doğrultudadır. Yani 
Noksanlıklardan ve noksan nitelemelerden uzak ve yüce olan Allah ve gece me
lekleriyle gündüz melekleri gerçekten de fecir okuyuşu olan sabah namazının 
Kur' an ına şahittir. 

Buradaki şahitlik genel anlamda bizim bildiğimiz şahitlik değildir elbette . 
Çünkü muhakkak ki Allah, her şeye zaten şahittir. Burada sözü edilen şahitlik 
özel bir şahitlik olup, Rabbin huzurunda bulunma şahitliği , Rabbi ile kesintisiz 
ulaşım ve O'na kavuşma şahitliği ve Rabbin gecenin son bölümünde dünya se
masına inişinin şahitliğidir. 

Leys bin Sa'ad'ın Ziyade bin Muhammed bin Kaab el-Kuradi'den, onun Fu
dale bin Ubeyd el-Ensari'den,  onun Ebu'd-Derda'dan, onun da Resulullah'tan 
-sallallahu aleyhi vesellem- rivayet ettiği hadiste Resulullah'ın -sallallahu aleyhi vesellem

şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle bu
yurdu: "Muhakkak ki, gecenin sonuna doğru 3 saat kadar kala Aziz ve Celil 
olan Allah iner. İlk birinci saat içinde kendisinden başkasının görmediği Zikr'i 
(her amelin yazılı olduğu kitabı) açar. Hz. Allah (c. c. ) (günahlardan, hatalardan, 
kötülüklerden) dilediğini siler dilediğin i  sabitler (yazılmasını veya kayda geçip 
kalıcı olmasını ister). Sonraki ikinci saat içerisinde Adn Cenneti 'ne iner (Cenneti 
şereflendirir ) .  Orası h içbir gözün görmediği ve hiçbir insan kalbinin (aklının ve 
gönlünün) düşünemediği Al/ah 'ın (c.c.) yurdudur. Orası Allah 'ın (c. c. )  mesken
idir. Orada Allah (c. c.) ile beraber yalnızca Nebiler, Sıddfk niteliğin i  kazanmış 
olanlar ve Şehitler bulunurlar. Bu ikinci saatin sonlarına doğru Allah (c. c. ) şöyle 
buyurur: (Ey Adn Cenneti ) Ne mutlu sana dahil olanlara (seni hak edip giren
lere ) !  Sonra üçüncü saatte Allah (c. c.) dünya semasına Ruhu (Cebraili) ve tüm 
melekleriyle iner ve (Sema'ya seslenerek) şöyle buyurur: "İzzetim hakkı için 
kalkın! " Sonra kullarının hepsine olan hakimiyetini (egemenliğini) görür. Sonra 
da şöyle buyurur: "Benden affedilmesini dileyen yok mu onu affedeyim? Ben
den bir şeyler isteyen yok mu ona istediğini vereyim? Bana dua eden yok mu 
duasını kabul edeyim?"  Bu durum fecir (tanyeri) ağarıncaya ve sabah namazına 
kadar sürer. " 
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Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle: "Gerçekten de fecir okuyuşu (sabah 
namazının Kur'an' ı) şahitlidir", yani ona Allah (c .c . )  ile Gece ve gündüz Melekleri 
tanık olur ona şahitlik ederler." 619 

Bu hadiste geçtiği kadarıyla her gece bu iniş sabah namazına kadar sürmek
tedir. Bundan hareket ederek; noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak olan 
Allah ile gece ve gündüz meleklerinin fecir okuyuşuna yani sabah namazının 
Kur'an okuyuşuna şahitlik ettiklerini söyleyelim. Bu durum başka namazlara de
ğil ama yalnızca sabah namazlarına özgü olan bir durumdur. Bu şahitlik duru
munun başka hadislerde de tan yeri ağarıncaya kadar devam ettiğini görmekte
yiz. Ne var ki; bu şahitlik gecenin büyük bir kısmı geçtikten sonra başlamakta ve 
fecrin aydınlığına kadar sürmektedir. Bu aydınlık güneş ışıklarının yayılmasına 
kadarki zamandır. 620 

Bir başka hadiste, "fecrin aydınlığı yayılıncaya kadar sürer" , ifadesi geçmek
tedir. 621 

Bir başka hadiste de "fecir aydınlanıncaya kadar" ifadesi geçiyor. 622 

Burada geçen fecir, sabah namazının kılma/okuma zamanıdır. Gerek Resu
lullah -sallallahu aleyhi vesellem- gerekse dört halifesi, sabah namazını fecir vaktinin 
başlangıcına almayı tercih etmişlerdir. Allah ' ın (c .c . ) Elçisi -sallallahu aleyhi vesel
lem- fecir (sabah) namazlarında 70 ila 100 ayet kadar okur, rükÇı' ve secdelerini 
de uzatırdı .  Namazını bitirdiğinde de (namaza gelen) hanımlar gecenin sabaha 
yakın karanlığından dolayı pek tanınmazlardı . 623 

619 Bu hadisin rivayet zincir zayıftır. Bu hadisi İbni Cerir et-Taberi, tefsirinde rivayet etmiştir. 
( 1 5/139) Taberani, Kitabu'd-Dua adlı eserinde 135 no ile ve Darekutni, de "Kitabu'n
Nüzul" s: 151 'de rivayet etmişlerdir. Bunların her iki rivayeti de "Takrib adlı eserde olduğu 
gibi (c: 1/271 )  hadisleri "münker" kabul edilmiş olan Muhammed bin Ziyade el-Ensari'den 
aktarmadır. El-Heysem!, "Mecmau'z-Zevfıid adlı eserinde dediğine göre bu hadisi el-Bezzaz 
ve Taberan!, el-Kebir ve el-Evsat adlı eserlerinde hadisleri "münker" kabul edilmiş olan 
Muhammed bin Ziyade el-Ensar!' den aktarmadır. ( 1 0/154 -155) 
Uyarı: Sahih hadisler hem Buhari hem Müslim hem de diğer hadis bilginleri tarafından 
kesinleştirilmişlerdir. Bu hususu ileride anlatacağız inşallah. 

620 Bu hadisi İmam Müslim, Ebu Hureyre'den almış ve Kitabının "Salatu' l-Müsafirln" bölü
münde "Salatu'll-Leyli Mesna" başlığı altında rivayet etmiştir. (2/408) 

621 Aynı geçen eser, (2/407 -408) 
622 Bu hadisi İmam Ahmed "fecir aydınlanıncaya kadar", ifadesi ile ( 1 /446 -447) almıştır. İbra

him el-Hicri 'nin Ebu'l-Ahvas'tan onun İbni Abbas'tan merfu olarak rivayet ettiği bu hadis 
Takrib adlı eserde de geçmektedir. ( 1/43 ) .  Bu hadiste İbrahim, "leyyin" yani adil olması
nı zedelemeyen gevşeklikle nitelenmiştir. Bu hadise Darekutni, aynı rivayetle "Kitabu'n
Nüzul'da yer vermiştir. (s: 99) .  Ebu Ya' la bu hadisi, "fecir doğuncaya kadar" ifadesiyle 
(9/219) rivayet etmiş ve el-Heysemi "Mecmau'z-Zevaid'de, bu hadisi rivayet edenleri sahih 
olarak nitelemiştir. ( 10/153 )  

623 Bu hadisi İmam Buhar!, kitabının "el-Mevakıt" bölümü "fecir başlığı" altında rivayet etmiş
tir (2/65) . İmam Müslim ise, kitabının "Mesacid" bölümünde "İstihbabu't-Tekbir bi' s-Subh 
fi-Evveli Vaktiha" başlığı altında rivayet etmiştir. 
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Allah' ın (c .c . ) Elçisi 'nin -sallallahu aleyhi vesellem- fecir (sabah) namazlarını vak
tinin hemen başında kılmasının nedeni namazda Kur' an okumaya fazla zaman 
ayrılmasıdır. Böylece sabah namazının okuyuşuna Allah (c .c. ) ve meleklerin şa
hitliği elde edilmiş olacaktır. Bazı hadislerde de bu durumun sabah namazının 
bitişine kadar devam ettiği hususunu açıklamak üzere şöyle geçiyor. Buradaki 
hadisi Darekutni kitabının, 103 .  sayfasında "Kitabu NüzCıli' r-Rabbi Kulle Leyletin 
ila Semfü' d-Dünya" başlığı altında rivayet etmiştir. 

Bu hadisi Muhammed bin Amr' ın Ebu Seleme'den onun Ebu Hureyre'den 
onun da Resulullah' tan -sallallahu aleyhi vesellem- rivayet ettiği hadiste şöyle geç
mektedir: "Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: ':4ziz ve Celfl olan 
Allah, gecenin yarısında ve gecenin bitmesine üçte birlik bir kısmı kaldığında 
dünya Semasına (göklerine) iner ve şöyle buyurur: "Bana dua edenler kimdir. 
Onların dualarını kabul edeyim? Benden isteyenler kimlerdir. Onlara dilekleri
ni vereyim? Benden af dileyen kimlerdir. Onları affedeyim ?" Bu durum fecir 
(sabah aydınlığı veya gün) doğuşuna kadar veya sabah namazını kıl·Jn kişinin 
Kur'an okuyuşunu  bitirinceye kadar devam eder. " 

Darekutni bu hadisi Muhammet'ten o da aralarında; Süleyman bin Bilal ' in ,  
İsmail bin Cafer' in, ed-Deraverdl'nin, Fahs bin Gıyas'ın,Yezld bin Harun'un, Ab
dulvahhab bin Ata'nın, Muhammed bin Cafer' in ve Nadr bin Şümeyl'in bulun
duğu bir topluluktan aktararak aynı hadisi; " . . .  veya sabah (fecir) namazında 
Kur'an okuyan kişinin ( imamın) okuyuşunu bitirmesine kadardır. " ifadesiyle 
rivayet etti . 624 

Bu hadis metninin hemen hemen tüm rivayetlerde aynen korunmuş olması 
yanında hem anlamı hem de hadisin ifade etmek istediği amacı ifade edecek 
kadar açıktır. Eğer hadisin amacına uygun olan metni korunmamış ise, hadisi 
rivayet edenlerin ifadeleri arasında bir kuşku ve çelişki var mıdır? "Şu şöyle mi 
dedi bu böyle mi dedi" diye bir takım kuşkular meydana çıkmaması için bu ha
disin her iki metnini de inceledik. Aralarında çelişki ve zıtlık yoktur. 

Leys bin Sa'd' ın Muhammed bin Zeyyad'dan rivayet ettiği hadisin bildirdiği 
kadarıyla Ra'ıman olan Allah' ın yeryüzü semasına inişi demek olan 'nüzu/ 'ün 
her gece gerçekleşmesi ve fecir (sabah) namazının bitimine kadar sürmesi ke
sindir. 'Nüzul 'ün bitiminin fecrin doğuşuna bağlanmış olması gün doğuşunun ilk 
vakti olmasından dolayıdır. 

Bu hususta Yunus bin Ebi İshak' ın babasından onun da Ağarr Ebu 
Müslim'den rivayet ettiği haberde şöyle diyor: "Ebu Hureyre ve Ebu Said el-

624 Bu hadisi aktaranların hemen tamamını ve hadis metnini aynıyla "Kitabu'n-NüzCıl" adlı 
eserde 102 .  sayfa ve sonrasında görebilirsiniz. inşallah. 
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Hudrl'nin rivayetinde Resulullah'ın (s .av. ) şöyle buyurduğu işittim:  'Aziz ve Celil 
olan Allah gecenin üçte biri kalınca şu yeryüzünün semasına iner. Gök kapılarının 
açılmasın ı  emreder. Kapılar açılır. Sonra şöyle buyurur: "bir şeyler isteyen var mı 
ki, istediklerini vereyim ? Bana dua eden yok mu ki duasını kabul edeyim? Af
fedilmesini isteyen yok mu onu affedeyim ? Sıkıntılarından dolayı ferahlık isteyen 
yok mu ki, onu sıkıntısından kurtarayım ? Bu durum ve keyfiyet dünyanın her ye
rinde gece sona erip fecir doğuncaya kadar sürer. Sonra da göklere yükselir. " 625 

Darekutni şöyle diyor: "Yunus bin Ebi İshak bu hadise güzel bir ekleme 
yapmıştır." 

Tarlku' l-Hicreteyn adlı eserin s: 198-199' da geçtiğine göre; Maksud, sabah 
namazında imama yakın durmanın ve imamın sabah namazını vaktinin ewelin
de kıldırması hususunu anlatmıştır. En doğrusunu bilen elbette ki, Allah'tır. 

"ed-Düluk" kelimesi 'yok oluş ve batış' anlamlarında yorumlanmıştır. Tefsir 
kitaplarında bu hususta iki görüş aktarılmaktadır. 626 

Bunlar iki ayrı açıklama gibi gözükse de hadislerin metni birdir. "DülCık" 
kelimesi eğilmek, meyletmek ve yönelmek anlamlarına gelir. DülCıkü 'ş-Şems ise , 
güneşin eğilmesi, meyletmesi ve yönelmesinin bir başlangıç zamanı bir de bitiş 
zamanı vardır. Başlangıcı güneşin batmaya yönelmesi bitişi de gün batımıdır. 
Hadisin metni de bu anlamda değerlendirilebilir. Ama iki ayrı anlama ve hem 
gerçek hem de mecaz anlamına tek bir metin olarak değerlendirilemez. Gasık 
suresinde "gecenin ilk zamanlarına girmek ve ay" anlatılırken buna ait bilgiler 
verildi. Burada ay ve gece birbirinin aksi olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü 
ikisi birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Ay gecenin alametidir. Bu hususta değişik 
görüşler vardır. 

625 Darekutni, aynı rivayetle "Kitabu'n-NüzCıl'da yer vermiştir. (s: 133)  Ne var ki , Yunus bin Ebi 
İshak' ın bu hadisinde olumlu bir fazlalık vardır. O da: "sonra da göklere yükselir" ifadesi
dir. Bu rivayette Yunus olumlu fazlalıkla babasından ayrılır. Yunus bin İshak bu bakımdan, 
"Kitabu' n-NüzCıl'da olduğu gibi rivayetine güvenilen ve "sika" (güvenilir) denilen,  Mansur, 
Şu'be, Ma'mer, Ebu Avane ve diğer hadis alimleri Yunus'a muhalefet ettikten onun sonra 
"sadCık" (doğru sözlü) oluşu niteliği yanında onu bu hadisin "sıkıntılarından dolayı ferahlık 
isteyen yok mu ki, onu sıkıntısından Lırtarayım?" Bölümü nedeniyle "gaflet" içinde olmak 
ve yanılmakla nitelediler. Ne var ki, Zeheb!' nin M!zanu'l-İ 'tidal adlı eserinde (4/482 -483) 
olduğu gibi Mes'ar ve Şu'be'ye benzememektedir. Bu hususta Siyer kitabına bknz. (7/26) .  
Bu hadisi İmam Müslim eserinin (2/409) 'da "Mesacid bölümü"nün "Salatu'l-Leyl" başlığı 
altında ve İmam Ahmed (8962 - 1 13159) no' larıyla rivayet etmişlerdir. Ayrıca bu hadis, Ebu 
Avane'nin kitabında (2/288) ve İbni Huzeyme'nin "Et-Tevhid" adlı eserinde ( 1/291 -293) 
yer almıştır. 

626 Bknz. Tefsiru't-Taber!, ( 15/134) ve El-Kurtub!, (5/3918) .  
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Resulullah'm (s.a.v) Teheccüd (Gece) Namazı Kllmasmm Hükmü 

79. Gecenin bir kısmında da sana has nafile olmak üzere onunla 
(Kur'an ile) gece namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övülm üş bir Maka
ma gönderir. 

Tefsiri: 

Gerek İlk kuşak selef gerekse hemen ardından gelen halef İslam alimleri 
arasında teheccüd denilen gece namazları kılınması Resulullah'a -sallallahu aleyhi 
vesellem- özgü bir farz olup olmadığı konusunda fikir birliği olmamıştır. Bazıları 
şanı yüce olan Allah' ın {c.c . ) ;  " . . .  ve gecenin bir kısmında {uyanıp) sana özgü bir 
nafile olarak namaz kılmak üzere uyan . . . " {İsra, 17/79) Diye buyurduğu ayetini 
delil göstererek gece namazlarının mutlaka yapılması gereken bir farz olmadığı
nın açık olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Bunu benimsemeyenler ise , gerek bu surede gerekse el-Müzzemmil suresin
de şanı yüce olan Allah'ın {c.c . ) :  "Ey örtünüp bürünen (peygamber)! az bir kısmı 
hariç geceleyin {namaz kılmak) için kalk! " (Müzzemmil, 73/1-2) ayetini delil gös
tererek gece namazının bir farz olduğunu savunmuşlardır. Ama bu hususta delil 
ve örnek olmak üzere herhangi bir şey yok gibidir. 

Şanı yüce olan Allah' ın (c.c. ) ;  "sana özgü bir nafile olarak" diye buyurduğu 
ayetinin amacı eğer nafile ibadet ve iyilik anlamına gelen "tatavvu" ise bu ayet 
yalnızca Resulullah'a -sallallahu aleyhi vesellem- özgü bir nafile ibadeti ifade etmeye
cek ama fazlalık bir ibadeti gösterecektir. 

Bu durumda da nafile yani fazladan yapılan bir ibadet "tatavvu"ya ve ama
cına işaret etmeyecektir. Buna bir delil olmak üzere şanı yüce olan Allah' ın; "Ona 
( İbrahim'e) İshak'ı ve fazladan (nafile) bir bağış olmak üzere Yakub'u bağışladık. " 
(Enbiya, 2 1/72) 

Burada denilmek istenen ise bir çocuktan sonra ikincisi bir ziyadelik, fazlalık 
ve bir nafile olarak verilmiştir. Resulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- kılmış olduğu 
gece (teheccüd) namazındaki nafile de aynı anlamda olup kendisinin sevapla
rını artırarak Allah (c.c. ) katındaki derecesini ziyadeleştirecek fazlalaştıracak ve 
yükseltecektir. Bundan dolayı da teheccüd (gece) namazı Resulullah'a -sallallahu 

aleyhi vesellem- özgü bir nafile ibadet kılınmıştır. O'ndan başkaları ve günahlarını 
düşünenler için ise yalnızca yapıp yapmamakta serbest oldukları bir mubahtır. 

Oysa Allah Azze ve Celle Resulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- tüm kusurla
rını affetmiş olmasına rağmen O'na tehecüd namazı emretmesi O'nun -sallallahu 

aleyhi vesellem- kendi yüce katındaki derecesini yükseltmek ve ulu makamlara 
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ulaştırmak içindir. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- başkaları için ise her
kes kendi günahlarını ,  hatalarını ve kusurlarını düşünüp gerekenleri yapmaları 
amacına yöneliktir. 

Mücahid, bu hususta şöyle diyor; "Allah Az.ze ve Celle Resulullah ' ın -sallallahu 
aleyhi vesellem- tüm kusurlarını affetmiş olmasına rağmen O'na tehecüd namazı 
emretmesi bu tip ibadetlerinin nafile oluşundandır yoksa günahlarının kefareti 
yani affedilmesi için değil ama O'nun -sallallahu aleyhi vesellem- sevaplarının ve de
recesinin artması içindir. " 

İbni Münzir tefsirinde şöyle diyor: "Yala bin Ebi Ubeyd ve el-Haccac' ın İbni 
Cüreyc'ten onun Abdullah bin Kesir'den ve onun da Mücahid'den rivayet ettiği 
bir hadiste Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem-: "Allah 'ın farz kılarak kitabına kay
dettik/erinin dışında kalanlar nafiledir. " Diye buyurmuştur. 

Resulullah'ın -sallallahu aleyhi vesellem- yaptığı bu tür ibadetler günahlarının 
kefareti yani affolması için olmadığından O'nun için nafiledir ama O'ndan baş
kaları için nafile olamaz. Bu ibadet yalnızca O'na özgüdür. Diğer tüm insanlar 
kendilerine farz kılınanların dışında yaptıkları ibadetler onların günahlarının ke
fareti yani affolması içindir. 627 

Bize, Muhammed bin Nasr, Abdullah ve Amr Said ve Kubeyde'den, onlar 
Süfyan'dan o, Ebu Osman'dan o da El-Hasan'dan rivayet ederek dedi ki , "Şanı 
yüce olan Allah ' ın :  " . . .  ve gecenin bir kısmında (uyanıp) sana özgü bir nafile 
olarak namaz kılmak üzere uyan . . .  " (el-İsra, 17/79) diye buyurduğu ayetinde 
geçen nafile yalnızca Resulullah' a -sallallahu aleyhi vesellem- özgü olan bir şeydir. " 628 

Dahhak' ın şöyle dediği rivayet olunmuştur: Buradaki nafile yalnızca 
Resulullah 'a -sallallahu aleyhi vesellem- özgü olan nafiledir. 

Süleym bin Hayyan' ın şöyle demiştir: Bize , Ebu Galib ve Ebu Ümame 
rivayet ederek dediler ki; " (gece nafile kılmak için) kalkıp gerektiği gibi temiz
lenirsen (abdest alırsan) bu durum namaz kılmak için niyetlendiğinde senin gü
nahlarının affına sebep olur. Namaz kılmaya başladığında senin için bir fazilet ve 
sevap olur. " Adamın biri şöyle dedi: "Ey Eba Ümame! İnsan kalkıp farz olmayan 
bir namaz kıldığında bu onun için nafile olur mu? 

Ebu Ümame: "Hayır! Nafile yalnızca Resulullah 'a  -sallallahu aleyhi vesellem
özgü olan bir şeydir. " Dedi. 

Adam: "Günahları , kusurları ve hataları peşinden koşturup duran biri için 
nafile nasıl olacak ki? . "  Dedi. 

627 İbni Cerir et-Taberi, bu hadisi rivayet etmiştir. ( 13/143) ve devamına bknz. Ayrıca bknzç 
ed-Dürrü'l-MensCır adlı esrin (5/323) . 

628 Muhtasaru Kıyami' l-Leyl adlı eserin 1 1 .  sayfasına bknz. Kıyami' l-Leyl adlı eserin yazarı Mu
hammed bin Nasır el-Mervezi" dir. Markizi ise bu eseri kısaltarak muhtasar hale getirmiştir. 
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Ebu Ümame: "Bu tip kılınan namazlar ki�inin fazileti ve sevap içindir. " 
Dedi . 629 

Bizim fikrimiz ise, bu ayette sözü edilen nafile kelimesiyle amaçlanan şey; 
(sevimli ve beğenilen bir eylem olan) müstahap veya (din açısından yapılıp ya
pılmaması uygun görülen bir eylem olan) mendub gibi terkedilmesi de yapılması 
da hoş görülen bir şey değildir. Ama bu ayette amaçlanan şey derecelerde yük
seliştir. Derecelerde yükseliş farzlarla müstahaplar arasında ortak bir değere sa
hiptir. Allah Azze ve Celle'nin "sana özgü bir nafile olmak üzere" ayeti nafilenin 
gerekli bir farz olduğuna bir delil değildir. 630 

80. Ve de ki: "Rabbim, beni doğruluk girdirişi ile girdir; doğruluk 
çıkarışı ile çıkar. Tarafından bana destekleyici, üstün bir belge (yetki ve 
otorite) ver!" 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Ve şöyle de: 'Ey Rabbim! Gireceğim 
yere dürüstlükle girmemi sağla ve çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. 
Bana katından hakkıyla yardım edecek bir kuvvet ver. " (İsra, 17/80) 

Bu ayette anlatıldığı üzere Allah Azze ve Celle Elçisi 'ne, bir yere girdiğinde 
doğruluk ve dürüstlükle kendisini girdirmesi ve bir yerden çıktığında doğruluk ve 
dürüstlükle kendisini çıkartması için kendisine dua etmesini emretmektedir. 

Allah (c .c . )  Halili olan Hz. İbrahim'den bahsederken onun insanlar arasın
da kendisine iyi bir nam verip iyilikle anılmasını istediğini bildirmiş ve kendisi 
de onun duasını kabul etmişti. Ayette şöyle geçmektedir: "Gelecekteki insanlar 
arasında bana iyi bir namla anılmayı nasip eyle. " (Şuara, 26/84) Buradan da 
anlaşılacağı üzere Allah Azze ve Celle kullarını kendi katından dürüstçe bir varış 
ve dürüstçe bir konaklama ile müjdelemektedir. 

Yine bu husustan olarak şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "İman 
edenleri müjdele ki, onlara Rab/eri katında yüksek bir dürüstlük makamı  vardır. " 
(Yunus , 9/2) 

629 Bu haberi İmam Ahmed -radıyallahu anh- rivayet etmiştir. (5/255) bknz. Ed-Dürrü'l-Mensur, 
(5324) 

630 Bu haber Zadu'l-Mead isimli eserde geçmektedir. ( 1/323 -323 ) 
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Bir başka ayette ise şöyle geçmektedir: "Allah 'tan korkan (emir ve yasakla
rını titizlikle yapan) m üttakf/er Cennetlerde ve ırmakların kenarlarında güçlü ve 
Yüce olan Allah 'ın h uzurunda doğruluk meclisindedir/er. " (Kamer, 54/54 -55) 

Bu ayetler şu beş kavramı anlatmaktadır. Bunların dikkatle incelenmesi ge
rekir: 

a) Medhalu Sıdkin : Doğruların ve dürüstlerin girişi; Allah' ın rızasına uygun 
ve rızasını kazanacak dürüstçe giriş 

b) Mahracu Sıdkin: Doğruların ve dürüstlerin çıkışı, Allah'ın rızasına uygun 
ve rızasını kazanacak dürüstçe çıkış, 

c) L isanu Sıdkin : Doğruların ve dürüstlerin dili ile veya dürüstlükle anıl-
mak, 

d) Kademu Sıdkin: Doğruların ve dürüstlerin gelişi, derecesi ve makamı, 
e) Mak'adu Sıdkin :  Doğruların ve dürüstlerin meclisi ve makamı. 

Bunların tümünde ortak olan "Sıdk" kelimesi; yerleşmiş, bilinen, kesin, 
Allah (c.c . )  ile iletişimli ve O'na ulaşma yolunda olan bir "hakikat"tır. Bu hakikat; 
hem sözler hem de uygulamalar (yani teori-pratik yahut ilim-amel) olarak Allah 
(c .c . )  için vardır ve onun uğrundadır. Onun dünya ve ahiret karşılığı da "Sıdk" 
makamları ve dereceleridir. 

Medhalu 's-Sıdki ve Mahracu 's-Sıdki: Kavramları kişinin bir yere girişi ve 
bir yerden çıkışıdır. Bunların,  teori ve pratik olarak yalnızca bilinçli ve isteyerek 
Allah' ın (c.c . )  rızasına uygun ve gerçek anlamda O'nun uğrunda olduğu kesindir. 
Bununla elde edilmek istenen şey yalan ve yalancılık'ın tam aksinedir. Çünkü 
Medhalu 'l- kizbi ve Mahracu ' /- kizbi yalana dayalı olduklarından temelleri ol
madığı gibi ulaşacakları amaç ve hedefleri de yoktur. Bundan dolayı bir yere 
giriş ve bir yerden çıkışları da, Bedir savaşındaki müşriklerin giriş ve çıkışları gibi 
amaçsız, temelsiz ve dayanaktan yoksundur. 

Mahracu 's-Sıdki, Rasulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- ve Bedir savaşına ka
tılan sahabelerin uyguladığı davranış biçimidir. 

Medhalu 's-Sıdki, Rasulullah ' ın -sallallahu aleyhi vesellem- ve sahabelerinin 
Mekke'nin fethi gününde sergiledikleri davranışlarıdır. Çünkü onların oraya giriş
leri Allah (c .c . )  adına ve O'nun içindi .  Allah' ın (c.c) rızasını kazanmak uğrunaydı .  
Bundan dolayı da onların uygulamalarında başarı, zafer ve yardım görüyordu. 
Hem de onlar dünya ve ahirette ne istediklerini biliyorlardı .  

Medhalu 'l- kizbi ,  yani yalancı girişi ise bunun tam aksi konumda ve 
Resulullah'ın -sallallahu aleyhi vesellem- düşmanlarının davranışları idi ki , "Yevmu' l
Ahzab" (yani taraflar gününde) Medine'ye girişinde O'na boyun eğmek duru
munda kaldı. Çünkü Allah Az:z.e ve Celle onların yardımcısı değildi. Düşmanların 
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hareketleri ne Allah (c .c . )  uğruna idi ne O'nun rızasını kazanmak için. Onlar 
yalnızca düşmanlık için ve kötülük uğruna hareket ediyorlardı. Onun sonu da 
yenilgi ve hezimetle aşağılık bir şekilde yok olup gitmekti. 

Yahudilerle birlik olup Allah'ın Elçisi'ne -sallallahu aleyhi vesellem- karşı savaş 
açanların Kurayza Oğulları kalesi olayında da durumları yine aynı idi. Doğrula
rın ve dürüstlerin girişi ile "yalancıların girişi" orada da karşı karşıya geldiğinden 
durum değişmezdi . Öyle de oldu. Diğerlerinin başına gelen onları da vurdu. 

Allah'ın uğrunda ve O'nun rızasını kazanmak için olan her giriş ve her çıkış 
Allah' ın güvencesi altındadır. Bunlar; "doğrularınla dürüstlerin bir yere giriş ve 
bir yerden çıkış tarzları" dır. 

İlk dönem İslam Selef alimlerinden birileri kendi yurdundan başka yerlere 
yolculuk için çıktığında başını göklere doğru kaldırarak şöyle derdi: "Ey Allahım! 
Yurdumdan çıkışımda senin destek ve garantini hak etmeyen bir çıkışla çıkmak
tan sana sığınıyorum. "  Burada sakındıkları ve uzak durmak istedikleri husus ya
lancıların çıkışları ile yurtlarını terketmek idi. 

Bundan dolayı da "doğrularla dürüstlerin bir yere giriş ve bir yerden çıkış 
tarzları"nın anlaşılması için Şanı yüce olan Allah (c .c. ) Elçisi'nin -sallallahu aleyhi 
vesellem- Mekke'den çıkışı ve Medine'ye girişini örnek olarak gösterelim. Allah ' ın 
(c .c . )  rızasını kazanmak, O'nun uğrunda ve onun için hareket etmek ve O'nun 
emir ve yasakları doğrultusunda davranışlar sergilemek temeline dayalı oldu
ğundan Resulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- her çıkışı ve her girişi, doğrularla 
dürüstlerin bir yere giriş ve bir yerden çıkışları demektir. 631 

Bundan hareket ederek şöyle diyelim: insan evinden çıkıp bir pazaryerine ya 
da bir başka yere girdiğinde mutlaka ya doğrularla dürüstlerin bir yere girişi veya 
bir yerden çıkışı ile ya da yalancılarla dürüst olmayanların bir yere girişi veya bir 
yerden çıkışı ile hareket etmekte demektir. Eğer giriş ve çıkışlarında herhangi bir 
amaç gütmüyor ve boş bir tutum sergiliyorsa bu durumda, Allah (c .c . )  yardımcı
mız olsun demekten başka çaremiz yoktur. 

Lisanu 's-Sıdki: Doğruların ve dürüstlerin dili ile veya dürüstlükle anılmak, 
kavramı, eski ümmetlerden Peygamberimiz -sallallahu aleyhi vesellem-' e bir sıdk, bir 
tasdik, bir onay ve bir doğrulama övgüsüdür. Bu yalancı bir övgü değildir. Nite
kim İbrahim (a .s) ve O'nun soyundan gelen Peygamberlerle Nebilerden bahse
derken Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: "Onlara rahmetimizden (Allah 
elçiliği , nimetler ve pek çok şey) bağışladık ve kendilerine güzel ve üstün bir 
şan-şöhret ( iyiliklerle anılmayı) nasip ettik. " (Meryem, 19/50) 

63 1 Bu haber Tefsiru t-Taberi isimli eserde geçmektedir. ( 1 5/147) 
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Bu ayette geçen lisane-sıdkin kavramı, bir sıdk, bir tasdik, bir onay ve bir 
doğrulama övgüsü denilen güzel övgüdür.632 Lisan ile olan doğruluk ve dürüstlü
ğün yeri konuşma organıdır. Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak olan 
Allah insanların dillerine doğru ve dürüst kişileri övmek üzere emir vermiştir. 
Bunun nedeni, onların iyi ve hayırlı işler yapmalarının karşılığını Allah ' ın ver
mesidir. 

Lisan denilince, şu üç anlam kastedilmektedir: 
İlki: Şu anlatılmış olan övgüdür. 
İkincisi: konuşulan dil ve lisan kastedilir: Şu ayetlerde olduğu gibidir: "(Emir 

ve yasaklarımızı) onlara iyice anlatsın diye her elçiyi yaln ızca kendi kavminin dili 
( lisanı) ile gönderdik. " ( İbrahim, 14/4) 

Ve "Ve O'nun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratmasıyla lisanlarınızın 
(konuştuğunuz dillerinizin) ve renklerin izin değişik olmasıdır. "  (Rum, 30/22) 

Ve " . . .  Oysa kendisini ima ettikleri (O'nu kendisine nispet ettikleri) şahsın dili 
yabancıdır. Oysa bu (Kur'an) apaçık bir Arapçadır. " (Nah!, 16/103) 

Üçüncüsü: İnsan vücudunun organlarından biri olan konuşma organı dil 
kastedilmektedir: "(Ey Peygamber! ) Onu (Kur'an ayetlerini-vahyini) çarçabuk 
almak (öğrenmek) için dilini kıpırdatıp durma!" (el-Kıyamet, 75/16)  

Kademu Sıdkin : Doğruların ve dürüstlerin gelişi, derecesi ve makamı olarak 
adlandırılan bu kavram; Cennettir. Muhammed -sallallahu aleyhi vese l lem- ' in bizzat 
kendisidir. Ve hayırlı, iyi ve güzel işTer yapmaktır, diye yorumlanmıştır.633 

El-Kademu kelimesinin gerçek anlamı; sunulan, takdim edilen gönderilen 
gibidir. Mesela kıyamet gününe dünya hayatında iken gönderilen şeyler. İnsanlar 
Hz. Muhammed' e inanır ve hayırlı (salih) ameller işlerler. Böylece onlar daha 
dünyada iken ahiret için önceden bir takım şeyler sunar ve gönderirler. Bundan 
dolayı da onlar salih amellerin karşılığı olan Cennet için bir şeyler gönderiyorlar 
bir anlamda yatırım yapıyorlar. 

Bu kavramı, "önceden bir şeyler takdim etmek" anlamıyla açıklayanlar 
Resulullah'a iman ve hayırlı amel ikilisini gündeme getirmişler demektir. Böylece 
onlar iman etmeyi ve hayırlı işler yapmayı ön plana almış olduklarını gösterirler. 

Mak'adu Sıdkin :  İse , doğruların ve dürüstlerin meclisi ve makamıdır. Bu da, 
noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah' ın katında mü-

632 A.g.e. ( 16/93) 
633 A.g.e. ( 1 1/80 -83) Bu kavramın açıklanma ve yorumunda İbni Cerir et-Taberi "Kademu

Sıdkin" tamlamasını bu makamı hakkındaki görüşlerden yaptığı tercihi :  "Hayırlı ve güzel iş
ler yapanlara Allah ( c.c . )  katında amelleri için bir karşılık olarak bu "kademu-sıdkin" denilen 
"doğruların ve dürüstlerin, derecesi ve makamı" vardır. 
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minlerin dünyada iken yaptıklarının dosdoğru karşılığı olan Cennettir. Bu vaad 
gerçektir. Dünyada iken yapılan amellerin Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik 
O'nunla iletişimli ve bağlantılı ve O'nun uğrunda yapılmaya devam edildiği sü
rece yararları olacaktır. Bu makam "sıdk" yani doğrulukla adlandırılmıştır. Onda 
yalan olmaz. Sahibine yararları olur zararı olmaz. Devamlıdır bir yerlerde kesilip 
yitmez. Batıl ya da yalan ona ulaşacak ve zarar verecek bir yol bulamaz.634 
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81 . De ki: "Hak geldi, batıl da çekişe çekişe can verdi. Çünkü batıl 
can çekişe çekişe yok olucudur. " 

82. Kur'ôn'dan mü 'minler için bir şifa ve rahmet olanı kısım kısım 
indiririz. Zalimlerin ise ancak hüsranını artırır. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyuruyor: "Bizim Kur'andan indirdik/erimiz 
mü 'minler için (yalnızca) şifa ve rahmettir. " (İsra, 17/82) 

Bu ayette geçen ve "den , olan ve olarak" anlamlarına kullanılmış olan "min" 
öneki bir şeyin yerine bedel olarak değil ama bir cinsi ve türü açıklamakta kul
lanılmıştır. Yani, bu ayette "min" öneki Kur'an'dan indirdiğimiz her ne tür şey 
varsa veya her ne varsa gibi bir anlam ifade etmektedir. Nitekim bir başka ayetin 
de desteklediği gibi Kur' an' ın tamamı Mü'minler için şifa ve rahmettir. Şanı yüce 
olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönül
lerde olana bir şifa, inananlar için bir h idayet (rehberi) ve rahmet gelmiştir. " 
(Yunus, 10/S7) 

Vahiy yani ayet olarak Kur'an'dan her ne indirilmişse mutlaka cehaletten, 
insan kalbini kemiren kuşkulardan ve kuşkuculuktan kurtulmanın çaresi ve şifa
sıdır. Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah göklerden 
Kur'an ile yalnızca şifa ve rahmet indirmiştir. Bundan dolayı da insanlar için 
Kur'an' dan daha evrensel, daha yararlı, daha yüce ve hastalıkları tedavide daha 
etkili hiçbir şey indirmemiştir. 63s 

634 Medaricü's-Salikin, (2/ 270 -272) 
635 El-Cevabu' l-Kafi, (4) 
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83. İnsana n imet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer. Ona kö

tülük dokunduğu zaman ise pek ümitsiz olur. 

84. De ki: "Herkes kendi tabiatına göre hareket eder. Rabbiniz, kimin 
daha doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. " 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "De ki; her insan kendi (huy ve 
yetişme tarzı olan) mizacına ve (yaratılış, hal, niyet ve ahlakı olan ) meşrebine 
göre iş yapar. " ( İsra, 1 7/84) 

İmam el-Herevl 'Menazilü's-Sailin" adlı eserinde "irade" ( istenç) bölümünü 
işlerken konuya giriş yazısında bu ayeti konunun yüce değerine ve önemine 
bir delil olarak sunmakta ve incelemektedir. Bu durumda ayetin anlamı ise, her 
insan kendi yaratılışı ve ona uygun olup onunla denk olan işleri yapar. Bundan 
dolayı da ahlakı bozuk ve günahkar olan kişi kendi mizacının gerektirdiklerini 
ve kendine yakışanları yapar. Kafirler, münafıklar ve yalnızca dünya hayatını ve 
onun tüm günaha götüren işlerini isteyenler kendilerine uygun düşen şeyleri ya
parlar. Hasılı herkes kendi yetişme tarzı ve karakterine yakışan ve onunla uyuşan 
işleri yaparlar. Bu durumu vurgulamak isteyen bir şair şöyle diyor: 

Her insan sevdiği şeye kanat çırpar koşuşur, 
Her insan kendine yakışana meyleder durur. 

Kendisi sadık (doğru) olup doğruluğu isteyen Allah' ın (c .c . )  sevdiği kuldur. 
Böyle bir kimse: Doğru olup doğruluğu isteyen ve gereklerini yapan kişidir. Bir 
yandan kendi huyu, ahlakı ve yetişme tarzıyla uyumlu ve kendine yakışan işler 
yaparken diğer yandan Allah'ın sevgisine en layık, en fazla yakışan ve en uygun 
olanın gereklerini yerine getiren kişidir. 

Şerefli ve erdemli nefislere sahip olan kişiler eşyanın ve amellerin yalnızca en 
yüce değerlere sahip, en yüce erdemli, en temiz olanlarıyla en güzel sonuçlara 
ulaşacak olanlarını tercih ederler. Kendilerine yakışmayacak ve uygun düşmeye
cek olanlarını asla tercih etmezler. 

Alçalıp bayağılık olmuş nefislerse; aşağılık ve değersiz şeylerin peşinden ko
şarlar ve sineklerin pisliğe üşüştüğü gibi murdar şeylere pervane olup onların 
içerisine düşerler. 

Yüce değerlere sahip şerefli nefisler; zulme, haksızlıklara, hayasızlıklara, hır
sızlığa, edepsizliklere ve ihanete asla razı olmaz. Bunun aksi niteliklere sahip olan 
nefis ise bu sayılanların tamamından hoşnut olur. Çünkü aşağılık nefisler hayasız-
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lığa ve her tür kötülüğe tabi olur. Kısaca her nefis türü kendine uygun olan ve ya
kışan niteliklere göre hareket eder. Bu anlama gelmek üzere şanı yüce olan Allah 
şöyle buyurmaktadır: "De ki; her insan kendi (huy ve yetişme tazı olan) mizacına 
ve (yaratılış, hal, niyet ve ahlakı olan) meşrebine göre iş yapar. " ( İsra, 17/84) 

İnsan nefsini biçimleyen ana faktörler onu kendine yaraşır davranışlarda bu
lunmaya ve biçimlenmiş karakterine ve mizacıyla ahlakına uygun hareket etme
ye götürürler. Her insan kendini biçimlendiren ve hemen her bakımdan eğiterek 
adeta yeniden oluşturan mizacına, eğitim yöntemine ve görüşlerine göre hareket 
etmektedir. 

Günahkar olup günahları işlemek hususunda pek de sınır tanım21yan 
günahkarlar (tacirler) nimetlere karşı gösterdikleri inkarcı tavırlarını kendi mizaç 
ve yetişme tarzlarına göre belirlemişlerdir. Nimetlere karşı nankörlük edenler ni
meti yaratanı ve kendilerine vereni de inkar etmeyi tercih etmişlerdir. 

Mü'minler ise, kendi huy ve mizaçları gereği olarak daima nimetleri yaratana 
ve kendilerine verene şükür etme, sevgi gösterme, O'nu övme, O'na yönelme, 
O'ndan utanç duyma, O'nunla daima irtibatlı olma ve O'nu ululayarak yüceltme 
yolunda tüm çabalarını ortaya koymaktadır. 636 

Şanı yüce olan Allah ' ın ayetine bir daha bakalım : "De ki; her insan ken
di (huy ve yetişme tarzı olan) mizacına ve (yaratılış, hal, niyet ve ahlakı olan) 
meşrebine göre iş yapar. " ( İsra, 1 7/84) 

İnsanlar şöyle diyor: "Her kap kendi içindekini sızdırır ve onunla anılır. " Öy
leyse onlar, kendilerini biçimlendiren faktörlerle hareket ederek onların gösterdiği 
doğrultuda uygun ve yaraşır şeyleri yapmaktadır. Dolayısıyla insanlar kendilerini 
biçimlendiren etkenlerle anılırlar. Durum böyle iken aşağılık ve pisliklere bulan
mış ve hüküm verenlerin en hayırlısı ve doğrusu olan Allah'ın verdiği hükme kar
şı çıkıp direnmek isteyen ruhların, temiz ve yüce değerlere sahip ruhlarla (büyük 
meleklerin meclisi olan) "Mele-i A'.la"daki "Makam-ı Sıdk"ta birbirlerine yakın 
birer komşu olmasını hangi temiz ruh isteyebilir ki? 

Dünyadaki krallardan veya sultanlardan birinin kendi ülkesinde insanların 
namuslarını ve şereflerini lekelemek ve onları kötülüğe sürüklemek için çaba
ladığını bir düşünün. Bu kişi sözleriyle davranışlarının gerektirdiği ve kendine 
yakışan doğrultuda ahlaksız özelliklerini ve hayasız niteliklerini insanların aşağı
lık ve ahlaksızlarının düzeyine düşürerek kötülüklerle , aşağılık davranışlarla ve 
bozuk ahlakla tüm halkı aldatacak olursa insanlar: "Bu kral (ya da sultan) adam 
olmaz. Onun için de bizim düzelmemiz bir anlam ifade etmediği gibi gerekmez 
de, " diyeceklerdir. 

636 El-Fevaid, ( 1 73 - 174) 
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Böylece her iki taraf ta zarar görecektir. Böyle bir kralın yakınlarında komşu
su olarak yüce değerlere sahip ve gerçekten ülkesine iyiliklerle egemen olmuş bir 
kralın varlığını düşünün. Kendi halkına görünümüyle varlığıyla ve konuşmalarıy
la adeta (büyük meleklerin meclisi olan) "Mele-i P\ la" yolunda arkadaşlık etmek
tedir. Onun davranış ve tutumlarıyla halkı, halklar içerisinde en ahlaklı , en temiz 
ve en yücesi olup çıkmıştır. Düşünün bir kez böyle bir kralın halkıyla kendisinin 
birlikte olduğu yüce makamlarda ve yüce mevkilerde aşağılık ve bayağılıklarla 
birlikte olmaları yakışık alır mı? Böyle bir şey mümkün mü? 

Yeryüzünde dolaşan aşağılık kişiliklere sahip ve kötülüklerle dolu insanlar 
kendi mizaçlarıyla uyuşan ve kendilerine yakışır doğrultuda hareket ederek yer
yüzüne kendilerini hatırlatan izler bırakırlar. Bıraktıkları bu izler onların hayvan
lardan daha olumsuz ve değersiz şeyler yaptıklarını göstermektedir. Hatta onla
rın mizaç ve karakterlerine oranlayacak olursak hayvanların onlardan daha az 
olumsuzluklar yaptıklarını görürüz. 

Onlara verilen nimetleri, tatlılıklarıyla lezzetlerini ve sevinçlerini yalnızca her 
su kaynağıyla, her gıda ve düğün alanında onların izlerini karakter ve mizaçlarıy
la uyuşan şekilleriyle görebilirsiniz ki orada da farklılıklar vardır. Bu iki zıt mizaç 
ve meşrep sahiplerinin birliktelikleri nasıl ve nerelerde sağlanabilir ki? Bu iki grup 
arasında açık bir fark vardır. Kötülüklerle özdeşleşmiş olanlarla eşekler, köpekler 
ve sığır gibi hayvanlar arasındaki fark; iki ayak üstüne kalkarak yürümek, yaşa
mak, ellerini kullanarak yemek yemek ve konuşmaktan ibarettir. 

Yoksa onların kalpleriyle baskın faktöre göre biçimlenmiş mizaç ve meşrepleri 
hayvanların yürekleri ve mizaçları olan içgüdüleri ile nerdeyse aynı olup çıkacak
tır. Belki de hayvanlar kendi ellerinde olmayan içgüdüleri nedeniyle gösterdikleri 
davranışları bakımından Müslümanım dedikten sonra hayırlara yönelenlerle her 
tür kötülüğü işleyenlerden daha hayırlı ve daha olumlu olurlardı .  

Oysa şanı yüce olan Allah hayvanlarla bu iki grup arasındaki farkı belirle
mek için şöyle buyurmaktadır: "Allah katında canlıların ( hayvanların) en kötüsü 
düşünmeyen sağırlar ve dilsiz/erdir. Allah onlarda herhangi bir hayır olduğunu 
bilseydi ( hayır görseydi) elbette (vahyi ve Peygamberinin söylediklerini) onlara 
işittirirdi. Ama onlara işittirmiş olsaydı da kuşkusuz onlar yine yüz çevirir döner
lerdi. " (Enfal, 8/22 -23) 

İnsanların bakış açısından adaletsiz ve yakışıksız olan bir hususun durumunu 
bu ayetten hareket ederek şöyle soralım: Yeryüzünde yaşayanların en hayırlısı ve 
en temizi olan varlıkların yeryüzünün en şerlileri ve hayvanların en kötüleri ile bir 
mekanda biraraya getirerek nimetlendirmede ve azaplandırmada onları eşit gör
mek ve eşit muameleye tabi tutmak Aziz ve Hakim olanın Hikmetine yakışır mı?637 

637 Bu konudaki hadisi İmam Müslim "El-Cennetu ve Sifatu Naimiha ve Ehliha" bölümünün 
"Kendisinden Allah'a sığındığımız Cehennem" başlığı altında rivayet etmiştir, (51701 )  
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85. Bir de sana ruh 'u soruyorlar. De ki: "Ruh Rabbimin emrindendir; 

size bilgiden ancak pek az bir şey verilmiştir. " 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) Sana Ruhtan 
(ruhun ne olduğundan) soruyorlar. De ki; Ruh Rabbimin işlerindendir. Onun 
bilgisinden size az bir şey verilmiştir. " ( İsra, 17/85) 

Bu ayette geçen "Ruh Rabbimin emrindendir" ifadesindeki "emir" buyruk 
anlamına kesin istek ve talep bildiren bir emir değildir. Bu konuşma türlerinden 
biridir. Öyleyse buradaki "emir" Allah' ın kendisiyle konuştuğu kelamı olan ruhu
dur. Emir kelimesinden amaçlanan şey emrolunan şeydir. Bu zaten Arap dilinde 
ve Kur' an' da örnekleri bolca bulunan kullanılagelmiş bir gelenektir. 

Bu sadetten olarak Allah Celle Celaluhu en-Nahl suresinin birinci ayetinde 
şöyle buyurmaktadır: ''Allah 'ın emri gelmiştir (geldi ) . " Bu ayette "emir" kavramı 
emredilmiş şey demektir. Bu emir Allah'ın emretmiş olduğu kader ve kazadır 
ki, O sadece "Ol" demiş o da olmuştur. Bu durum Hud -sallallahu aleyhi vesellem
suresinde vurgulanmıştır. Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Rabbinin 
(azap veya yok etme) emri geldiğinde Al/ah 'ı bırakıp ta (veya Allah ile beraber) 
taptıkları ilahları onlardan hiçbir şeyi gidermedi. (onları azaptan kurtaramadı) 
(Hud, 1 1/101 )  

B u  ayette "Rabbinin emri " ifadesi müşriklerin helak edilip ortadan kaldırıl
malarıdır. Bir diğer ayette noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce 
olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Göklerin ve yerin gaybı {görünmezini bilmek) 
Allah 'a aittir. Saatin emri (Kıyametin kopması) ise yaln ızca göz kırpması kadar 
bir zamanda veya daha azında olur. " (Nah!, 16/77) Bu ayetlerde geçen emir 
sözcüğünün bir benzeri de yaratıklar veya yaratılmışlar anlamına kullanılmakta 
olan "halk" kelimesidir. Şanı yüce olan Allah'ın Cennet' e hitaben: "Sen benim 
rahmetimsin" diye buyurması da aynı kabildendir. 638 

Allah Azze ve Celle'nin "De ki; Ruh Rabbimin emrindendir" ifadesinde ise 
"emir" kavramının yaratılmamış ama geçmişte gerçekleşmiş bir şey olduğuna 
dair de herhangi bir delil bulunmamaktadır. İlk dönem İslam alimlerinden ba
zıları bu ayetin açıklama ve yorumunda "Allah 'ın emri " kavramının yaratılmış 
cesetlerde ''Allah 'ın kudretiyle karar bulmuş"  ve gerçekleşmiş bir husus olduğu 
fikrini benimsemişlerdir. Bunu dikkate alarak; ayette geçen "Ruh " kelimesinden 
de kastedilenin "insan ruhu"  olduğunu söyleyebiliriz. 

638 Tariku'l-Hicreteyn, (97) 
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Bu görüş nedeniyle Selef ve Halef İslam alimleri arasında fikir birliği yoktur. 
Çünkü Selef İslam alimlerinin 639 hemen hemen tamamı kendisi hakkında soru
lar sorulduğu için ayette gündeme gelmiş bulunan "Ruh "un insanların ruhlarını 
ifade etmediğini savunmuşlardır. Onlara göre "Ruh",  kimilerinin savunup dur
duğunun aksine Aziz ve Celil olan Allah' ın ayetinde bahsettiği "Ruh "tur. Bu ruh 
kıyamet koptuğunda meleklerle beraber olacak olan "büyük bir melek"tir. 

A'meş'in İbrahim' den onun Alkame'den onun da Abdullah'tan rivayet ettiği 
sahih bir hadiste şöyle geçmektedir. Abdullah şöyle diyor: "Medine'nin dış ma
hallelerinde Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- hayvanın arka tarafına oturmuş 
olduğu bir halde beraber giderken Yahudilerden bir gruba rastladık. Onlar kendi 
aralarında konuşmakta idiler. Bir kısmı diğerine :  "O'na (Resulullah'a)  "ruh "un 
ne olduğunu sorun" , derken diğer bir kısmı sorduklarında hoşlanmayacakları bir 
cevap alacakları endişesiyle: "Hayır! O'na (Resulullah'a) "ruh "un ne olduğunu 
sormayın" , derken aralarından birisi kalkıp Resulullah'a -sallallahu aleyhi vesellem-:  
"Ey Ebu'l-Kasım! Ruh nedir? Diye sorunca Resulullah'a -sallallahu aleyhi vesellem
bu soruya cevap vermedi ve sustu . Ben O'nun -sallallahu aleyhi vesellem- suskun
luğundan vahyin gelmekte olduğunu anladım. Ben hemen kalktım. Vahyin gel
mesi bitmiş olacak ki Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Şanı 
yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber! ) Sana Ruhu (ruhun ne 
olduğundan) soruyorlar. De ki; Ruh Rabbimin işlerindendir. Onun bilgisinden 
size az bir şey verilmiştir. " ( İsra, 17/85) 640 

639 Selef İslam alimlerinin bu hususta yapmış oldukları tefsirlerde bu görüşlerin varlığı bilin
mektedir. Burada verilen alıntılar ruh hakkında bir açıklama verilsin diye değildir. Çünkü 
ayetin anlaşılması söz konusudur. Bunun için bknz. Tefsirü't-Taberi, ( 15/156) ibnü Haceri'l
Askalant şöyle diyor: "İbni' l-Kayyim el-Cezviyye, Kitabu'r-Ruh adlı eserinde ayette geçen 
ve 'ne olduğu sorulan ruh' kelimesiyle amaçlanan şeyin; Nebe' suresi 38. ayetinde, "O gün 
Ruh ve melekler saf saf kalkarlar. " Denildiği husus olduğunu benimsemiştir. 
İbni Kayyim, Kitabu'r-Ruh S : 150-154'te şöyle demiştir: "İnsanların ruhları ise, K.Kerim'de 
yalnızca 'nefs' olarak adlandırılmıştır." ibnü Hacer devamla; "İbni Kayyim, bu fikri tercih 
etmesine rağmen onu destekleyecek bir delile sahip değildir. Oysa bu hususta tercih edilen 
birinci görüştür. Taberi Tefsirinde, Avfi'nin ibnü Abbas'tan rivayet ettiği bir hadiste 'Ruh' 
hakkında şöyle denilmektedir: "Ruh Allah'tan olduğuna ve bu konuda ayet olduğuna göre 
cesetteki ruha nasıl azap olunabilir ki?" ( 15/156) Fethu' l-Bart adlı eserin tefsir bölümünde 
"Yes'elune-ke ani'r-Ruh" (Sana Ruhun ne olduğunu soruyorlar) başlığı altında da aynı hu
susa dikkat çekilmiştir. (8/255 -256) 
Bu hususta denilecek olan, Ahmet Şakir, Tefsiru t-Tabe; .'yi tahkik ederken zayıf şahısların 
rivayeti nedeniyle İbni Abbas'tan rivayet olunan bu hadisi 'zayıf müselsel' olarak nitelemiş
tir. (1 /263 -264 no: 305) İmam Şevkant ise, bu hususta şu fikri benimsemiştir; "cesetlere 
can veren Ruh bedenleri yönetir." Fethu' l-Kadir, (3/254) .  Tüm işlerin en doğrusunu bilen 
Allah Azze ve Celle'dir. 

640 İmam Buhar[ eserinin tefsir bölümünde "Yes'elune-ke ani'r-Ruh" (Sana Ruhun ne olduğu
nu soruyorlar) başlığı altında bu hadisi rivayet etmiştir. (8/253) İmam Müslim ise, eserinin 
'sıfatu'l-kıyamet, ve'l-Cennet ve' n-Nar' (kıyametin, Cennet' in ve Cehennem'in nitelikleri) 
bölümünün 'Sualu' l-Yehudi'n-Nebiyye aleyhisselam ani'r-Ruh' (Yahudi'nin Resulullah'a 
-sallallahu aleyhi vesellem- Ruhun ne olduğunu sorması) başlığı altında rivayet etmiştir. 
Burada sözü edilen her iki hadis te İbni Mesud' da rivayet edilmiştir. 
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Onlar, Resulullah'a -sallallahu aleyhi vesellem- yalnızca ilahi vahiyle bileceği bir 
soru sormuşlardı .  Vahiy olmaksızın bilinse de burada sözü edilen Ruh hakkın
da insanlara hemen hemen hiçbir bilgi verilmemiştir. Onu yalnızca Allah (c.c . )  
bilmektedir. Ama insanoğlunun ruhları ise ayette geçen Ruh kavramından fark
lılık arzetmektedir. Çünkü gerek alimler gerekse değişik inanç mensubu kimseler 
insan ruhu konusunda pek çok açıklama yapmışlardır. Burada sorulan sorunun 
cevabı ise nebilik makamının işaretlerinden değildir. 641 

Ebu'ş-Şeyh şöyle dedi: "Bize Hüseyin bin Muhammed bin lbrahim nakletti. 
Ona İbrahim bin el-Hakem ona babası ona Süddl ona Ebu Malik ona da İbni 
Abbas rivayet etmiş. İbni Abbas şöyle diyor: "Kureyş, Resulullah' ın -sallallahu aley
hi vesellem- durumunu sorgulamak üzere Ukbe bin Ebi Muit ve Abdullah bin Ebi 
Ümeyye bin Muğire 'yi Medineli Yahudilere gönderdi. Onlara şöyle dediler: 

- Aramızdan bir adam çıktı ve kendisinin Nebi olduğunu sanıyor. Bu adam 
ne sizin dininizdendir ne de bizim dinimize mensuptur. Onlar: 

- Ona kimler uyuyor? Diye sordular. Kureyşliler: 
- Ona bizim düşük seviyelilerimiz, zayıflarımız, acizlerimiz, kölelerimiz ve ba-

şıboş hayırsız avarelerimiz tabi oluyor. Dediler. Yahudiler: 
- Bir nebinin gelme zamanı uzadı. Anlattıklarınıza göre bu adamın nitelikleri 

çıkması beklenen nebiye uyuyor. Ona gidin ve size anlatacağımız şu hususları 
sorun eğer sizlere bunların cevabını verecek olursa o adam gerçekten bir nebidir. 
Eğer bunları cevaplayamazsa o yalancının tekidir. Bunlar: 

a) Şanı yüce olan Allah'ın Hz. Adem'e üflediği ruhun ne olduğunu sorun, 

b) Bu adam eğer bu soruya "Bu ruh Allah'tandır" (O'na aittir, biz bilemeyiz) 
derse, 

c) Ona karşılık olarak "mademki, ruh Allah Azze ve Celle'dendir. O halde 
Allah Teala kendinde olan ruha Cehennem' de ateşle nasıl azap edecektir?" diye 
sorun." Dediler. 

Cebrail (a.s) şanı yüce olan Allah'a  ruh hususunu sordu. Bunun üzerine 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurdu: "(Ey Peygamber! ) Sana Ruhu (ruhun ne 
olduğundan) soruyorlar. De ki; Ruh Rabbimin işlerindendir (emrindendir) . "  Bu 
hadisin devamında ruhun Allah Azze ve Celle' den bir parça olmayıp yaratıkla
rından biri olduğu hususu anlatılmıştır. 642 

641 Fahruddin Er-Razi ayetin inmesinin nedeni olan ve ayette sözü edilen "Ruh"un, insanı 
canlı tutan ruh olduğunu açıklamış ve felsefecilerle kelam alimlerinin bu husustaki tuhaflık
larını ve garipliklerini göstermiştir. Bknz. Et-Tefsirü'l-Kebir (2130) ve sonrası. 

642 Bu hadisi İbni İshak Sire isimli eserinde rivayet etmiştir. { 1/321 )  Ayrıca bu hadis için bknz. 
Er-Ravdu'l-Unfu, {3/128) . Bu hadisin rivayet edenleri zayıf olmasına rağmen İbni İshak bil
gisizliğinden dolayı farkına varamamıştır. Esbabu'n-Nuzul adlı eserinde el-Vahidi rivayet et
miştir. {s :220) Ayrıca İmam Beyhaki Delailu'n-Nubuvveti adlı eseri, {2/269 -27 1  ve 7/143) 
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Bu tip hadisleri nakledenlerin oluşturduğu rivayet zinciri veya senedi delil 
olarak gösterilemez. Süddl'nin İbni Malik' ten rivayet ettiği tefsire dair konular içe
risinde terkedilmiş haberler vardır. Burada anlatılanların soru kısmını oluşturan 
bölümü sahih haberlerden olup aktaran kişilerin tamamının haberleri Süddi'nin 
haber kaynaklarına muhaliftir. A'meş ve Muğire bin Mukassem' in İbrahim ve 
Alkame' den onların da Abdullah' tan rivayet ettikleri hadiste şöyle geçmektedir: 

"Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ile birlikte yürüyorken Yahudilerin ileri ge
lenlerinden bir gruba uğramıştık. Onlar Resulullah'a -sallallahu aleyhi vesellem- ruhun 
ne olduğunu sordular. Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- cevaplamadı ve sustu . 
Ben O'na vahyin inmekte olduğunu sanmıştım .  Gerçekten de "(Ey Peygamber! ) 
Sana Ruhu (ruhun ne olduğundan) soruyorlar. De ki; Ruh Rabbimin işlerindendir 
(emrindendir) . "  Ayeti indirilmişti. Bu ayette Ruhun ne olduğunu soranların Yahu
diler olduğu rivayet olunmuştur. Abdullah' ın kıraat şeklinde böyledir. 643 

Yahudiler bu ayette geçen Ruh Rabbimin işlerindendir (emrindendir) ifade
sinin bir benzerinin de Tevrat' ta geçmekte olduğunu söylüyorlar. Bu haberi Cerir 
bin Abdulhamid ve bazı hadisçiler Muğire'den rivayet etmiştir. 

Yahya bin Zekeriyya bin Ebi Zaide Davud bin Ebi Hind' den onun İkrime'den 
onun da İbni Abbas'tan rivayet ettiği hadiste şöyle geçmektedir: "Yahudiler 
Resulullah 'a -sallallahu aleyhi vesellem- geldiler ve O'na Ruh un ne olduğunu sordu
lar. Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- onlara hiçbir cevap vermedi. Allah Azze 
ve Celle; "(Ey Peygamber! ) Sana Ruhu (ruhun ne olduğundan) soruyorlar. De 
ki; Ruh Rabbimin işlerindendir (emrindendir). Onun bilgisinden size az bir şey 
verilmiştir. " ( İsra, 1 7/85) Ayetini indirdi .  644 

643 Bknz. Tefsirü't-Taberi' (5/3940) Bu ayete muhatap olanlar hakkında ihtilaf vardır. Bazıları: 
bunun muhatapları yalnızca soruyu Peygamber e -sallallahu aleyhi vesellem- soranlardır." 
Derken bir kısım insanlar: "Buradaki muhataplar tüm Yahudilerdir. " Diyorlar. Bu ayetin bu 
açıdan kıraati de Abdullah ibnü Mesud'tur. "Ayette; "Verilmemiştir" veya "verilen şey" gibi 
anlamlara gelen ifadeyi "Ve ma CıtU" olarak okumuş ve bunu Peygamber'den -sallallahu 
aleyhi vesellem- gelen bir habere dayamıştır. Bir topluluk ta: "Ayetin muhatabı tüm insan
lardır, " Diyorlar. Bu doğru olmakla beraber çoğu alimler ayette geçen "Ve ma CıtCı" ifadesini 
"ve ma Cıtltum" olarak okumuştur. 
Bu haber Fethu' l  Bcıri'de de geçmektedir. (8/256) 

644 Hadis değişik yollardan sahih olarak İbni Abbas' tan rivayet edilmiştir. Bu sorunun Mekke'de 
sorulduğu hususu doğrudur. İbni Kayyım'ın hadisinin aksine olarak soruyu soranların Ku
reyşliler olduğu rivayeti vardır. Bu hadisi İmam Ahmet bin Hanbel -radıyallahu anh- rivayet 
etmiştir. (4/85 -86, no: 2309) Ahmet Şakir hadisi rivayet edenleri sahih olarak niteliyor. 
İmam Tirmizi, eserinin Tefsir bölümünün "Ve min sureti Beni İsrail" başlığı altında 'Ha
sen' diye niteleyerek rivayet etmiştir. (5/284, no: 3140)  Hafız İbni Hacer bu hadisi rivayet 
edenlerin İmam Müslim'in ravileri olduğunu söylemiştir. El-Feth, (8/253) Hadisin sözleri 
İbni Abbas'a ait olup: "Kureyşliler Yahudilere şöyle dediler: "Bize, bu adama sorabileceği
miz bir şeyler söyleyin" Yahudiler: "Ona Ruhun ne olduğunu sorun" dediler. Kureyşliler de 
Resuiullah'a -sallallahu aleyhi vesellem-; "Ruh nedir?" dediler. 



606 •!• Bedai 'ut-tefslr 

Bu dikkate alındığında Süddl'nin hadisinin zayıf olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü bu soru sorma olayı Mekke'de gerçekleşmiştir. Bu hadisle İbni Mesud'un 
hadisindeki ayrılık; ruh hakkında sorulan sorunun Medine' de ve Yahudilerle kar
şı karşıya bir konumda gerçekleşmiş olmasıdır. Eğer diğerlerinin dediği gibi soru 
sorma ve cevaplama işlemi Mekke'de olsaydı Nebi -sallallahu aleyhi vesellem- onlar 
karşısında susmaz daha önceleri Allah Azze ve Celle'nin kendisine indirdikleri ve 
bildirdikleriyle çabucak karşılık vermeye çalışırdı .  

Bu ayetin tefsiri hakkında İbni Abbbas'tan rivayet olunan hadislerde ka
rarsızlık vardır. Bu durum ya ravilerden veya onların kullandıkları sözlerinden 
kaynaklanmaktadır. Süddi'nin Ebu Malik'ten ve Davud bin Ebi Hind'den onun 
da İkrime'den aktarmış olduğu rivayetleri incelemiş Davud bin Ebi Hind' in 
rivayetindeki kararsızlıkları da görmüştük. Mesruk bin Merzuban 645 ile İbrahim 
bin Ebi Talib ' in Yahya bin Zekeriyya'dan yaptığı rivayette şöyle geçmektedir: 
"Yahudiler Resulullah' a -sallallahu aleyhi vesellem- geldiler . . .  " 

Muhammed bin Nasır el-Mervezi' şöyle diyor: "Bize İshak haber verdi ona 
Yahya bin Zekeriyya, ona Davud bin Ebi Hind o İkrime'den o da İbni Abbas'tan 
aktararak şöyle dedi: "İbni Abbas dedi ki: "Kureyşliler Yahudiler'e :  "Bize bu 
adama soracak bir şeyler söyleyin .  Deyince onlar: "O'na ruh hakkında sorun" 
dediler. Bundan dolayı da: " (Ey Peygamber ! )  Sana Ruhu (ruhun ne olduğunu) 
soruyorlar. De ki; Ruh, Rabbimin iş/erindendir. " Ayeti indirildi. 

Şanı yüce olan Allah: "Yes'eJCme-ke ani 'r-Ruh" (Sana Ruhun ne olduğunu soruyorlar) 
ayetini indirdi. Yahudiler: "Bize onun hakkında geniş bir bilgi Tevrat verildi. Kime Tevrat 
verilmişse ona çok büyük bir hayır verilmiştir" , dediler. Bunun üzerine Allah Aae ve Celle 
şöyle buyurdu; "De ki; Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsaydı da . . . " el-Kehf, 
18/109 El-Hakim Müstedrek adlı eserinde bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. (2/531 )  Ze
hebi de aynı fikri paylaşıyor. 
Ruh hakkındaki soru olayı Mekke'de gerçekleşmiştir. Bazıları her iki hadisi de sahih olarak 
değerlendirmekteler. Çünkü ayetler hem Mekke'de hem de Medine'de indirilmişlerdir. Önce 
İbni Mesud'un hadisini hatırlatan İbni Kesir: "Görüşlerin akış yönü ve cümlenin gidişatı iti
bariyle ayet Medine' de indirilmiştir. Zaten Yahudiler de sorularını Medine' de sormuşlardı. 
Oysa surenin hemen tümü Mekke'de indirilmiştir. Bir görüşe göre, bu sure bir kez Mekke'de 
sorulan soruya cevap olarak ta ikinci kez Medine'de indirilmiştir. Bu ayette şanı yüce olan 
Allah şöyle buyuruyor: "Yes'e/Cme-ke ani'r-Ruh "  (Sana Ruhun ne olduğunu soruyorlar) . Bu 
ayete baktığımızda Mekke'de indirildiğine dair bir delil olduğunu görürüz." Dedikten sonra 
İmam Ahmed'in hadisini rivayet etmiştir. (Tefsirü İbni Kesir, 3/65) 
İbni Hacer el-Askalani, İmam Tirmizi 'nin hadisini rivayet ettikten sonra şöyle diyor: "Bu 
hadis İbni İshak'tan nakledilmiştir. Ancak başka bir açıdan da İbni Mesud' dan rivayet edil
miştir. Sorulan soruya Resulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- cevap vermemesi üzerine 
ayetin ikinci kez indirilmesi bu hususun açıklaması nedeniyledir. Bu durum uygun sayılmı
yorsa sahih haberler içerisinde hangisi en sahihidir!" Fethu' l-Bari, (8/253) 

645 Hadiste sadCık (doğru sözlü} sayılır ama kuruntuları ve yanılgıları vardır. 
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Bunlar diğer rivayetlerle, İbni Mesud'un rivayetiyle ve ibnü Abbas'ın 
rivayetiyle uyuşmamaktadır. İbni Mesud ve İbni Abbas'tan yapılan bu iki rivayetin 
dışında yine İbni Abbas'tan yapılan üçüncü bir rivayet daha vardır. 

Hüşeym şöyle diyor: "Bize Ebu Bişr haber verdi. Ona Mücahid ona da İbni 
Abbas rivayet etmiş. Diyor ki : "De ki, ruh Allah Azze ve Celle'nin emrinden bir 
emir ( İşinden bir iş) ve yaratıklarından bir yaratıktır. Şekli insanoğlunun şeklidir. 
Göklerden her ne zaman bir melek inecek olursa onunla beraber ruhlardan bir 
ruh iner. Bu da göstermektedir ki , ayette geçen Ruh insanoğlunun bedenindeki 
ruh değildir. 

Bu hususta dördüncü bir rivayet daha vardır. Bu da yine ilk kaynak ola
rak İbni Abbas'tır. İbni Mende şöyle diyor: "Abdusselam bin Harp Husayf'tan 
o Mücahid'den o da İbni Abbas'tan alarak bize rivayet ettiler. İbni Abbas diyor 
ki: " (Ey Peygamber ! )  Sana Ruh u  (ruhun ne olduğunu) soruyorlar. De ki; Ruh, 
Rabbimin işlerindendir ( emrindendir) . "  Ayetindeki "emir" kavramı Kur'an' ın bü
tünlüğünden olarak "kün" (ol) emrini ifade etmektedir. 

Bize göre ise , "emir" kavramı; " (Ey Peygamber! ) Sana Ruhu (ruhun ne oldu
ğunu) soruyorlar. De ki; Ruh, Rabbimin (emrindendir) iş/erindendir. " Ayetinde 
anlatıldığı gibidir. Hem de Husayf'ın İkrime'den onun da İbni Abbas'tan rivayet 
ettiği haberde şöyle denilmektedir: "İbni Abbas, şu dört şeyi tefsir etmez ve yo
rumlamazdı. Bunlar: 

Ilki: Er-Raklmu :  Anlamı kesin olarak bilinmemekle beraber felek yani yörün
ge veya Ashab-ı Kehf'in başına konan kitabeye de denildiği bilinmektedir. 

ikincisi: El-Gıslln : Cehennemliklerin vücutlarından çıkan irin ve sıvılar, 
Cehennem'de bulunan bir ağaç veya kanla karışmış olan iltihap akıntısına de
nilmektedir. 

Üçüncüsü: Er-Ruh: Rabbimizin emirlerinden bir emir ve işlerinden bir iştir. 

Dördüncüsü ise: Şanı yüce olan Allah'ın şu ayetidir. O (c .c . )  şöyle buyur
muştur: "O (Allah c. c. ) göklerde ve yerde var olan her şeyi kendi katından (bir 
lütuf olarak) size boyun eğdirmiştir. " (Casiye, 45/13) 

Bu olay hakkında beşinci bir rivayet daha vardır. Bu rivayet, Cüveyr'e ait
tir. Cüveyr' in Dahhak'tan yaptığı bu rivayette şöyle geçmektedir: "Yahudiler, 
Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e ruhun ne olduğunu sorup onun hakkında 
kendilerine bilgi vermesini istediler. Bunun üzerine O (aleyhisselam) şöyle dedi: 
"Şanı yüce olan Allah : "De ki; Ruh, Rabbimin (emrindendir) iş/erindendir. " Diye 
buyurdu. 

Bu ayette geçen, Rabbimin emrindendir, işlerindendir. Hükmü "Rabbimin 
yarattığı yaratıklarındandır", anlamını ifade etmektedir. Ayetin devamında ise 
insanların bu konudaki bilgilerinin durumu belirtilmektedir. Zira bu ayetin de-
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vamında; "Onun bilgisinden size az bir şey verilmiştir, 11 denilmektedir. Öyleyse 
burada gündeme gelen sorudan kastınız eğer nefislerinizin yaratılması ve yiye
ceklerle içeceklerin bu bedenlere (nefislerinize) giriş çıkışı ise Allah bunları size 
bildirmeden siz bunları gerçek anlamıyla niteleyemezsiniz. 

Bu husustaki altıncı rivayet ise , Abdulğani'nin rivayetidir. Abdulğani'nin, 
Said' den onun Musa bin Abdurrahman· dan onun İbni Cüreyc' den onun Ata' dan 
onun da İbni Abbas'tan rivayet ettiği bir hadiste "Şanı yüce olan Allah' ın ,  " (Ey 
Peygamber! ) Sana Ruhu (ruhun ne olduğunu) soruyorlar. De ki; Ruh, Rabbimin 
(emrindendir) işlerindendir. " 

Ayeti hakkında şöyle denilmektedir: "Soruyu soranlar Kureyşlilerdi. Bunlar 
biraraya gelerek birbirlerine : "Allah'a yemin olsun ki, Muhammed -sallallahu aley
hi vesellem- yalan söylemiyor. Bizim aramızda da zaten doğrulukla ve emanete 
ihanet etmemesiyle tanındı . "  Dedikten sonra aralarından bir topluluğu Yahudi
lere gönderdiler. Kureyşliler'e Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-' i sorduklarında 
onlar O' nun Peygamberliğini müjdelediler. Bir çok niteliğini sıralayıp döktüler. 
Nebiliğini anlattılar. Onun yardımını ve başarılarını umduklarını ifade ettiler. Bu 
Peygamber' in kendilerine hicret edeceğini bildirdiler. Kendilerinin de ona yar
dımcılar olacaklarını vurguladılar ve Yahudilerden O'nun durumunu sordular. 
Yahudiler Kureyşliler' e; "bu adama şu üç hususu sorun, dediler: 

a) Ruhun ne olduğunu sorun, 

b) Bu adam eğer bu soruya "Bu ruh Allah'tandır" (O'na aittir, biz bilemeyiz) 
derse, 

c) Ona karşılık olarak "mademki, ruh Allah Azze ve Celle'dendir. O halde 
Allah Teala kendinden olan ruha Cehennem' de ateşle nasıl azap edecektir?" 

Ruh hakkında Tevrat'ta herhangi bir bilgi verilmemiş olması yanında her
hangi bir yorumu da yoktur. Yalnızca Ruh'un adı anılmaktadır. Bunun hemen 
sonrasında Allah Teala Celle Şanuhu şöyle buyurdu: "" (Ey Peygamber ! )  Sana 
Ruhu (ruhun ne olduğunu) soruyorlar. De ki; Ruh, Rabbimin (emrindendir) 
işlerindendir. " Rabbimiz bu ayette Ruhun kendi yarattıklarından birisi olduğunu 
vurgulamaktadır. 

Ruh,  kelime ve kavram olarak K.Kerim'de birkaç manada kullanılmıştır: 

Ilki: Ruh ,  "Vahiy" anlamına kullanılmıştır. Allah Teala Celle Şanuhu şöyle 
buyurmuştur: "işte böylece sana da emrimizden olmak üzere bir ruh (vahiy) 
vahyettik (vahyettirdik) . " (ŞCıra, 42/52 ) 

Ve; "Dereceleri yükselten (dereceleri yüksek) Arşın sahibi olan Allah kavuşma 
(kıyamet-din) günü ile (onun dehşetinden) korkutmak için kullarından dilediğine 
emrinden olmak üzere ruhu (vahyi) indirir " (Mü'min, 40/15 )  
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Bu ayetlerde Vahyin Ruh olarak tanımlanması, bedenin canlanması ruh sa
yesinde olduğu gibi kalplerin canlanması da vahiy sayesinde olmasındandır. 

İkincisi: Vahiy, Allah Azze ve Celle' nin mü'min kullarından dilediklerini ken
disiyle desteklediği kuwet, kudret, kararlılık, sağlamlık başarı ve zaferdir. Şanı 
yüce olan Allah bu hususu şu ayetinde belirtmiştir: "İşte onların kalplerine Al
lah imanı yazmış (kaydetmiş ve yerleştirmiş) ve kendilerini katından bir ruh ile 
desteklemiştir. " (Mücadele, 58/22)  

Üçüncüsü: Vahiyle kastedilen Cebrail (a .s ) 'dır. Bu hususta Allah Azze ve Cel
le şöyle buyurmuştur: "Onu (Kur'an! vahyi) senin kalbine er-Ruhu 'l-Emin (Hz. 
Cebrail) indirdi. " (Şuara, 26/193 - 194) 

Bir başka ayette Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: " (Ey Peygamber! )  
De ki; kim Cebrail 'e düşman olursa bilsin ki; vahyi senin kalbine Allah 'ın izniyle 
indirmiş olan O' dur. " (Bakara, 2/97) 

Buradaki ruh Ruhu' l-Kuds'dür. Bu hususta Şanı yüce olan Allah şöyle buyur
muştur: "(Ey Peygamber! ) De ki; vahyi indiren Ruhu '/-Kuds'dür. " (nah!, 16/102) 

Dördüncüsü: Yahudilerin, ne olduğunu bilmek için hakkında sorular sorduk
ları "ruh"tur ki, onlara ruhun, Allah' ın emri olduğu şeklinde cevap verilmiştir. 
Burada sözü edilen Ruhun ayette anlatılan ruh olduğu söylenmiştir. Bu ayette 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf 
kalkıp durdukları o gün Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları konuşamazlar. 
Konuşan da yaln ızca doğruyu söyler. " (Ne be' ,  78/38) 

Allah Azze ve Celle ' nin şu ayette de bu ruhu açıklamaktadır: "O gecede me
lekler ve ruh (Cebrail) Rab/erinin izniyle iner de iner. " (Kadr, 97/4) 

Beşincisi: Ruh Meryem' in oğlu Meslh'tir. Bu hususta Şanı yüce olan Allah 
şöyle buyurmuştur: "Mesih; yaln ızca Meryem 'in oğlu Isa, Allah 'ın Resulü (elçisi ) ,  
Meryem 'e bıraktığı ( ilka ettiği ve 'kün' o l  emriyle ulaştırdığı) kelimesi ve  Allah 
katından bir ruhtur. " (Nisa, 4/1 7 1 )  

İnsanların ruhları K.Kerim'de yalnızca 'nefs ' diye adlandırılmakta olup 
başka bir açıklama veya adlandırma söz konusu değildir. Bu hususta şanı yüce 
olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Ey huzura ( itminana doyumsamaya ve itaate) 
kavuşmuş nefis! " El-Fecr, 89/27 

Bir başka ayette ruh konusuyla ilgili olarak Şanı yüce olan Allah şöyle bu
yurmaktadır: "(Pişmanlık duyarak) Kendini kınayan nefse yemin ederim. "  (Kı
yame,  75/2) 

Ruh konusuyla ilgili olarak bir başka ayette Şanı yüce olan Allah şöyle 
buyurmaktadır: "(Tüm bunlara rağmen) Nefsimi (kendimi) temize çıkarmaya 
çalışmıyorum. Çünkü gerçekten de nefis kötülüğü emreder. " (Yusuf, 1 2/53) 
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Bir başka ayette noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak olan Allah 
şöyle buyurmaktadır: "Kurtarın (çıkarın) canlarınızı (nefislerinizi ) . "  El-En'am, 
6/93 Ve; "Nefse ve onu düzenleyip şekillendirene (ona bir takım yetenekler yük
leyene) ve ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin olsun. " Eş-Şems, 9 1/7 -8 
Bunların yanında konuyu açıklayan şu ayette Allah Az.ze şöyle buyurmaktadır: 
"Her nefis ölümü tadacaktır. (Her can ölecektir) (Ali İmran, 3/185) 

Bu ayetlerden sonra Sünnet içerisinde yer alan "nefis" ve "ruh " kelime ve 
kavramlarına bakacak olursak bunların Şanı yüce olan Allah' ın emrinden bir 
emir oluşuna dair delilleri bulabiliriz. Ama Allah' ın yaratıklarından birer yaratık 
olmadıklarına dair hiçbir delil bulamayız. 646 

Bir takım insanlar öldükten sonra dirileceklerine inanmayınca Noksanlıklar
dan uzak ve temiz olan Allah onlara cevap olarak şöyle buyurmuştur: "Bir de 
onlar dediler ki; gerçekten mi bizler, bir kemik yığını ve kokuşup ufalanmış bir 
toprak olmuş iken yepyeni bir yaratılışla diriltileceğiz, öyle mi?"  ( İsra, 1 7/49) 

Ve bir başka ayet: "Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah 'ın kendilerinin 
benzerlerini de yaratacak güçte olduğunu görmediler mi?" (İsra, 1 7/99) 

Burada anlatılmak istenen ise bu yalancıların benzerinin yaratılması daha 
doğrusu da ikinci kez yeniden oluşturulma yani yeniden yaratılmadır. Bu tip 
örnekler ve örneklemeler Kur'an' da birden çok kez yinelenmiştir. Bu durum pek 
te şaşılacak bir şey değildir. Aklın ve duyguların da mu1 1afakatıyla ölümden son
ra ikinci bir kez yeniden dirilme yani yaratılma gerçe,� bir olgudur. Bu gerçeği 
anlamak istemeyenler ise akılları kendilerine ihanet etmiş kimselerdir. Oysa bu 
gerçek olay hakkında pek çok rahatlatıcı deliller de mevcuttur. 

Bunların anlatılmasındaki maksat, ayetlerde dikkat çekilen göklerin ve yerin 
yaratılmasıdır ki, ölümden sonra yeniden dirilmenin delilleri olarak sunulmasıdır. 
Göklerin ve yerin zor görünen yaratılması insanın yeniden yaratılmasına kıyas
lanması istenmektedir. Büyük bir şeyin yaratılması küçük bir şeyin yaratılmasın
dan daha zorsa basitin yaratılması neden zor ya da imkansız olsun ! 

Yeniden dirilmeyi ve kıyameti inkar edenlerin asıl amacı Allah (c .c . )  ve Re
sulünü -sallallahu aleyhi vesellem- inkar etmek, Allah' ın kudretini aciz göstermek, 
sonsuz ilmini kusurlu ve noksan göstermek, hikmetini kötülemek ve göklerle 

646 imam Şevkanl -radıyallahu anh- bu hususta şöyle diyor: "K. Kerim bu sayılan ayetlerinde, 
ruh konusuna olabildiğince dalan ve kendisini ruhun gerçek niceliği ve niteliğinde yetkili 
konuşmacı görenleri hem caydırıcı faktörler hem de onlara sert bir cevap vardır. Bu şahıslar 
ruh hakkındaki tartışmalarını bir hayli uzatmakta idiler. Tartışmacı tarafların birbirlerine ga
lip gelme çabaları bir hayli fazla ama bunlar boş ve yararsız şeylerden ibaretti. Ne dünyaya 
ne de ahirete bir yararı vardı .  Bu husustaki fikirler öylesine artmıştı ki, bazı araştırmacılara 
göre bu fikirlerin sayısı 1 18'den fazla idi . Varın artık bu gereksizliği siz düşünün." Bu kısım 
Tefsirü Fethi' l-Kadir'den kısaltılarak alınmıştır. (3/254) Doğruları bilen ise Allah'tır. 
Bu hususta ayrıca bknz. Kitabu'r-Ruh, S: 150 - 154. 



Sure :  17  • İ s ra Suresi ·:· 611  

yerin yaratıcısını vakarlı göstermemektir. Bu durumu belirlemek için Noksan
lıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve temiz olan Allah şöyle buyurmuştu: 
" (Ey Peygamber! Onların seni yalanlamalarına) Şaşırıyorsun asıl şaşılacak şey; 
onların; 'biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız?' demeleridir. İşte 
onlar Rab/erini inkar edenlerin ta kendileridir, " (Ra'd, 13/5) 

Bu tip inkarcıların durumlarını anlatmak için bir mü'minle bir kafirin kar
şılıklı konuşmalarını K.Keriminde ayet olarak sunan noksansız Allah (c.c . )  o 
tabloyu şöyle göstermektedir: Kıyametin kopacağını ve ahiretin hak olduğunu 
inkar ederek: "Kıyametin kopacağını sanmıyorum. Eğer Rabbimin huzuruna 
götürülürsem bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağımdan hiç kuşkum yok. " 
(Kehef, 18/36 )  Diyen bir kafire karşı mü'min bir kul şöyle diyor: "Seni ( ilk önce ) 
topraktan sonra da bir damla nutfeden (sudan , spermadan veya meniden) 
yaratan daha sonra da sen i  (tastamam ) bir adam haline dönüştüren Allah 'ı mı 
inkar ettin ?"  (Kehef, 1 8/37)647 

647 İ'lamu'l-Muvakkıln, ( 1/196 -197) 
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86. Andolsun ki, dilersek sana vahyettiğim izi bütünüyle alıveririz. 
Sonra onu geri almak için Bize karşı duracak bir kimse de bulamazsın. 

87. Ancak Rabbinden bir rahmet olmak üzere (almıyoruz) .  Gerçek
ten O'nun, sana lütfu pek büyüktür. 

88. De ki: "Andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için insanlar 
ve cinler bir araya toplansalar, birbirine yardımcı olsalar dahi yine ben
zerini getiremezler. " 

89. Ando/sun Biz, bu Kur'an'da insanlara her örnekten türlü türlü 
açıklamalar yapmışızdır. Yine insanlardan pek çoğu küfürden başkasını 
kabul etmediler. 

90. Dediler ki: "Bize yeryüzünden bir pınar fışkırtmadıkça asla sana 
inanmayacağız. 

91 . "Yahut senin hurmalık/ardan, asmalardan bir bahçen olsun da 
aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtasın. 

92. "Yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşü
resin; yahut Allah 'ı ve melekleri karşımıza topluca (ya da kefil olarak) 
getiresin. 

93. "Yahut altın'dan bir evin olsun. Veya göğe çıkasın. Buna rağmen 
üzerimize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece de çıktığına asla 
iman etmeyiz. " De ki: "Fesubhanallah (Rabbimin şanı yücedir) ! Ben 
peygamber olarak gönderilmiş bir insandan başka bir şey miyim ki? "  

94. Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları iman etmekten alı
koyan tek şey onların: "Allah bir insanı mı  peygamber gönderdi?" de
meleri olmuştur. 

95 . De ki: "Şayet yeryüzünde yer/eşmiş yürüyen melekler olsaydı 
Biz onlara gökten melek bir peygamber gönderirdik. " 

96 . De ki: "Benimle sizin aranızda gerçek şahid olarak Allah yeter. 
Gerçek şu ki O, kullarından gerçekten haberdardır, çok iyi görendir. " 
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97. Allah kim i  h idayete erdirirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi 
de saptrrırsa artık bunlar için O'ndan başka asla veliler (dost ve yardım
cılar) bulamazsın .  Biz onları Kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar 
olarak yüzükoyun haşr edeceğiz. Varacakları yer Cehennemdir. Alevi 
yavaşladıkça Biz onlara alevini artırırız. 

98. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve: 
"Bir yığın kemik ve ufalanmış toprak olunca mı, sah i  biz mi yeniden 
yaratılıp diriltileceğiz?"  dediler. 

99. Onlar gökleri ve yeri yaratmış olan Allah 'ın, kendilerinin benze
rini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Hem onlar için bir ecel 
tayin etti ki, onda h içbir şüphe yoktur. Fakat zalimler küfürde kalmaktan 
başkasında ayak diretmedi/er. 

1 00. De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, 
o zaman tükenir korkusuyla muhakkak cimrilik ederdiniz. " Zaten insan 
çok cimridir. 

1 01 .  Anda/sun ki Biz MCısa 'ya apaçık dokuz ayet verdik. işte Israilo
ğullarına sor: O, onlara geldiğinde Firavun ona: "Ey Musa, ben sen i  her 
halde büyülenmiş sanıyorum " demişti. 

1 02. O da demişti ki: ''Anda/sun ki, bunları birer ibret olmak üzere 
göklerin ve yerin Rabbinden başka kimsenin indirmediğini bilmişsindir. 
Firavun! Ben de seni gerçekten helak edilmiş sanıyorum. " 

Tefsiri : 

Şanı yüce ve Aziz Allah Hz. Musa' nın Firavun ile olan konuşmalarından bah
sederken şöyle buyurmaktadır: "(Musa Firavun'a hitaben) Şöyle dedi: 'Elbette 
biliyorsun ki, tüm bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi 
indirmiştir. Ey Firavun! Ben de senin gerçekten yok olacağına inanıyorum. " ( İsra, 
17/102) 

Bu ayette geçen ''AL I M  T" yükleminin "bil-din ,  öğren-din veya biliyor-dun" 
gibi anlamlara gelmek üzere "alim-T E" gibi yani "T" harfini 2. tekil şahıs adılı 
olarak "T E" okumak bir çok İslam aliminin tercihidir. Kur'an kıratı öğretmenle
rinden olan el-Kisfü ise; ''AL İ M T" yükleminin "bil-dim, öğren-dim veya biliyor
dum " gibi anlamlara gelmek üzere "alim-T Ü" gibi yani "T" harfini 1 .  tekil şahıs 
adılı olarak "T Ü" okumuştur. 648 

Bu okuyuş tarzlarından İslam alimleri çoğunluğunun tercih ettikleri okuyuş 
tarzı bir yandan ayeti, anlamını kavramada daha açık, güçlü ve daha güzel bir 
konuma oturtmaktadır. Diğer taraftan da Firavun'un Allah' ı  inkar etmesini açık
ça ortaya koyarak inkarında haksızlığının delillerini sıralamaktadır. Şanı yüce 

648 Miftahu Dari's-Saadeti, (99) 
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olan Allah Firavun'dan ve topluluğundan bahsederken şöyle buyurmaktadır: 
"Mucize ayetlerimiz onların gözleri önüne serildiğinde: 'Bu apaçık kuşkusuz bir 
büyüdür' dediler. Kendileri de (nefisleri ve vicdanları ) bunların doğruluğuna kes
inlikle inandıkları halde zulümleri ve kendilerin i  büyük görmelerinden dolayı 
onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonların ın ne olduğuna bir bak. " (Nemi, 
27/13 -14) 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve temiz olan Allah , Firavun 
ve toplumunun Allah' ın ayetlerini yalanlamalarını ve kendisini inkar etmelerini 
bundan dolayı da ulaştıkları sonu kesinlikle bildirmiştir. Çünkü Firavun ve toplu
mu son derece güçlü bilgilere sahip oldukları halde bilerek zulmetmekte idiler.649 
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1 03. Bunun üzerine onları o yerden (Mısır' dan) sürüp çıkarmak iste-
di. Biz de onu beraberindekilerle birlikte suda boğuverdik. 

1 04. Ondan sonra Israiloğullarına şöyle dedik: "O yere siz yerleşin. 
Sonra ahiret va 'di gelince, onları da sizi de bir araya getireceğiz. "  

1 05. Biz onu (Kur'Cın'ı) hakk olarak indirdik, o da hakk olarak indi. 
Seni de ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 

1 06. Biz onu insanlara ağır ağır okuyasın diye bölüm bölüm ayırdığı
mız bir Kur'an olarak (indirdik). Biz onu kısım kısım indirdik. 

1 07. De ki: "Ona ister iman edin, ister iman etmeyin. Çünkü bundan 
önce kendilerine ilim verilmiş olanlara okununca çenelerinin üzerine 
yüz üstü secdeye kapanırlar. " 

649 İbni Mücahid, Kitabu's-Seb'ati fi' l-Kıraat. S: 385 Tefsirü't-Taberl, ( 1 5/174) 
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1 08. Ve: "Rabbimizi tenzih ederiz. Gerçekten Rabbimizin va 'di kesin 
olarak gerçekleşir" derler; 

1 09. Ve ağlayarak çeneleri üstü (secdeye) kapanırlar ve bu, onların 
kalplerini daha da yumuşatır. 

1 1 0. De ki: "ister Allah diye (dua edip) çağırın; ister Rahman diye ça
ğırın . Hangisi ile çağırırsanız çağırın, esasen en güzel isimler O'nundur. " 
Namazında sesini ne pek yükselt ne de pek kıs, ikisi ortası bir yol tut. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "(Ey Resulüm!) De ki, ister Allah 
diyerek ister Rahman diyerek seslenin (dua ve ibadet edin) . Hangisini söylerse
niz olur. Çünkü en güzel isimler O'na özgüdür. Namazında yüksek sesle okuma 
ama sesini fazla da kısma ikisi arası bir yol tut (okuyuşunda tarz ve üs/Up belir
le) . " ( İsra, 1 7/1 10 )  

Bu ayetin indirilme nedeni Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- pek meş
hur olan şu duasıdır gelen haberde şöyle geçmektedir: " Resulullah-sallallahu aleyhi 
vesellem- Rabbine dua ederken bazen 'Ya Allah ' bazen da 'Ya Rahman' diyor
du. Cahiliye döneminin müşrik Arapları sandılar ki; Allah'ın Peygamberi iki ayrı 
ilaha tapmaktadır. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi . "  

İbni Abbas şöyle diyor: "Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- namaz kıldığında 
secde ederken, 'Ya Rahman' ve 'Ya Rahim ' diyordu. Müşrikler bunu duydukla
rında: "Bu adam bir tek ilaha ibadet ettiğini iddia ediyor ama aslında ikişer ikişer 
ilahlara secde etmektedir. " Dediler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti 
indirdi: " (Ey Resulüm! )  De ki, ister Allah diyerek ister Rahman diyerek seslenin 
(dua ve ibadet edin)"  . . .  650 

Buradaki dua isimlendirme ve isimle çağırma anlamınadır. Nitekim, yanım
da iken onu Said diye çağırırdım" ya da "o adam isminin Abdullah olduğunu 
söylüyor" gibi ifadeler bu kabildendir. 

Allah diye çağırmak ya da Rahman diye seslenmek yani dua isimlendirme 
ve ismiyle çağırma anlamınadır. Zemahşer! 651 ve arkadaşları şöyle diyor: " (Ey 
Resulüm! )  De ki, ister Allah diyerek ister Rahman diyerek seslenin (dua ve iba
det edin). Hangisin i söylerseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na özgüdür. " 
Ayetindeki isimlendirmenin birkaç anlama gelmesi genel anlamda olup isimlerin 
çokluğuna işaret etmektedir. 

Bu ayetteki isimler Allah'a  özgü isimlerdir. Onlarla Allah'a seslenmek gerekir 
ki, bu "Rahman" ismi olabilir veya "Allah" ismi olabilir. Ayette geçen ve "O'na 

650 Tefsirü't-Taberl'de bu haber İbni Abbas'tan ve Mekhfıl'dan 'Mürsel' olarak rivayet olunmuş
tur. ( 15/182) 

651 Zemahşerl; Tefsirü'l-Keşşaf, (2/378) 
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özgüdür" anlamına gelen "Lehu "  Allah Az.ze ve Celle'yi işaret etmektedir. Öy
leyse Allah'a dua ve ibadet ederken bu ayetin gerektirdiği doğrultuda hareket 
ederek O'na özgü isimleri kullanmak b ir gerekirliliktir. Ayet anlamının işaret ettiği 
anlam buradaki "dua"nın bir dua olarak genel anlamına değil ama isimlendirme 
ve isimle çağırma olmalıdır. 

Kur'an' da karşılıklı sözleşilmiş ve belirli bir sisteme oturtulmuş duadan kas
tedilen "istek duası " ve "övgü duası "dır. Bununla beraber duanın anlamı "isim
lendirme ve isimle çağırma" keyfiyetini içermektedir. Ama bu husus istek dua
sından da ve ibadet duasından da tamamen soyutlanmış değildir. Aksine "istek 
duası " ve "övgü duası " içerisindeki "gerçek adlandırma-isimlendirme duası " bu 
anlamda olup ayetteki "ted'Cw" yani "dua ve ibadet edin, isimleriyle seslenin" 
anlamlarını birlikte kapsar. 

Bunlar dikkate alındığında "ted'Qv" yani " "dua ve ibadet edin, isimleriyle 
seslenin" anlamlarından duada, isteklerde, ibadetlerde ve Allah ' ı  anmada "isim
leriyle seslenin" anlamı ön plandadır. 

Her şeyin en doğrusunu bilen Allah' tır. 652 

1 1 1 .  Ve de ki: "Çocuk edinmemiş, mülk (ve hô.kim iyetin}de hiç bir 
ortağı olmayan, acizliğinden ötürü velisi (yardımcısı) da bulunmayan 
Allah 'a hamd olsun. " Onu tekbir ettikçe et!. 

652 Beda'iu' l-Fevfüd, (3/5) 



KEHF SÜRESİ 
[ 1 1 0  AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Hamd, kuluna Kitab' ı  (Kur'an'ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yap
mayan Allah'a mahsustur. 

2, 3, 4. (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanma
yanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü'minleri, içlerinde ebedi ola
rak kalacakları güzel bir mükafat (cennet) ile müjdelemek ve "Allah, bir 
çocuk edindi" diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı. 

5. Bu konuda ne kendilerinin, ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ne 
büyük bir söz (bu) ağızlarından çıkan! Onlar ancak yalan söylüyorlar. 

6. Demek sen, bu söze (Kur'an'a) inanmazlarsa, arkalarından üzüle
rek adeta kendini tüketeceksin! 

7. İnsanların hangisin in daha güzel amel yaptığını deneyelim diye 
şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Biz, onların (insanların) hangi
sin in (iş, eylem, faaliyet ve aktivite olarak) daha iyi (ve daha güzel) amel yapa
cağın ı  deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi onun (yeryüzünün yani dünyanın) 
kendine özgü bir süs ve ziynet kıldık''. (Kehf, 18/7) 
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Bu ayette haber vererek belirttiği üzere noksanlıklardan ve noksan nitelikler
den yüce ve temiz olan Allah, insanoğlunu belalara uğratarak deneyip imtihan et
sin diye yeryüzünü, üzerinde bulunan mallarla, eşyalar ve benzerleriyle türlü türlü 
süsleyip bezemiştir. Nitekim başka ayetlerde de ölümle hayatı, yaşamayla yok 
olmayı ve göklerle yeryüzünü yaratma nedeninin de aynı şekilde insanoğlunu 
belalara uğratarak deneyip imtihan etmek olduğunu bizlere haber vermektedir. 653 

8. Biz, elbette (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak 
haline getireceğiz. 

9. Yoksa sen, (sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakfm'i mi bizim ibret 
verici de/illerimizden sandın? 

Tefsiri: 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) Yoksa sen, 

'Eshabu 'l-Kehf'i ve 'Eshabu 'r-Rakfm 'i (Vadi, Mağara ve Dağ arkadaşları 'nı ya da 
Kitabede yazılı olanları) son derecede hayret verici (ibrete şayan) olduklarını mı 
sandın?  (Kehf, 18/9) 

Bu ayette denilmek istenen şey, biz sana yalnızca Eshabu'l-Kehf ve 'Eshabu'r
Raklm' in haberlerini anlatmaktayız . Bizim bu anlattıklarımızdan yoksa sen etki
lenerek hayrette mi kaldın bunların hayrete değen ayetlerimizden olduklarını mı 
sandın? 654 

653 Uddetu's-Sabirln, ( 160) 
654 Bedal'u'l-Fevfüd, ( 1/207) 
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1 0. Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, "Ey Rabbimiz! Bize 
katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kur
tuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır" demişlerdi. 

1 1 .  Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulakların ı  (dış dünyaya) 
kapattık (Onları uyuttuk) .  

12 .  Sonra onları uyandırdık ki, iki zümreden hangisinin bekledikieri 
süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim. 

13. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz: Şüphesiz 
onlar Rab/erine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların h idayetlerini 
artırmıştık. 

1 4, 1 5. Kalkıp da, "Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. O'ndan 
başkasına asla ilôh demeyiz. Yoksa anda/sun ki saçma bir söz söylemiş 
oluruz. Şunlar, şu kavmimiz, O'ndan başka tanrılar edindiler. Onlar hak
kında açık bir delil getirselerdi ya! Artık kim Allah'a karşı yalan uyduran
dan daha zalimdir?" dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik. 

Tefsiri : 

Eshabu'l-Kehf' in genç yiğitleri şöyle söylemişlerdi: "Bizim Rabbimiz, gök
lerin ve yerin Rabbi 'dir O'nu bırakıp ta (veya O'nunla beraber) başka bir ilah 
tan ımayız (başka bir ilaha kulluk etmeyiz) (Kehf, 18/14) 

Bu ayette anlatılmak istenen şey, Allah' tan başkasına kulluk etmeyeceklerini 
bu gençlerin zalim birine karşı haykırmalarıdır. 655 

Şanı yüce, şeref ve izzet sahibi olan Allah Eshabu'l-Kehf hakkında şöyle 
buyurmaktadır: "Onların kalplerini metin kıldık (birbirine bağlayıp sağlamlaştır
dık) .  O yiğitler (zalimin karşısında) ayağa kalkıp dikilerek (imanın verdiği onurla 
baş eğmeden) şöyle dediler: 'Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi 'dir. O'nu 
bırakıp ta (veya O 'nunla beraber) başka bir ilah tan ımayız (başka bir ilaha kul
luk etmeyiz) yoksa haksızlık ederek zalimce (saçma sapan) konuşmuş oluruz. " 
(Kehf, 18/14) 

Bu ayeti anladığımızda, o dönemde gerçekleşen olaylar hakkında bir yargı
ya varmanın ve bu yargının delillerini bulmanın en güzel şeklini bulmuş olacağız. 
Ayette sözü edilen onurlu genç yiğitler, Allah' ı  inkar eden kafir toplumlarının 
arasında onlardan birer birey ve kendi krallarının hizmetinde iken Allah'a iman 
etmenin gerçeğini ve onun verdiği başarıyı buldular. Allah'a imanın tatlılığını ve 
zevkini tattılar. Kalpleri iman ile karşı karşıya kalıp kabullendi . Bundan dolayı da 
içinde yaşadıkları toplumun arasından kalkıp şöyle dediler : 

"Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi 'dir". 

655 A.g.e. ,  (3/6) 
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Bu yiğit gençlerin kalplerinin iman bağıyla desteklenmesi, gönüllerinin sabır, 
sebat ve sağlamlıkla pekiştirilmesi ve Allah'a  iman etmenin nuru ile kuwetlen
dirilmesini gerektirirdi. Bunların bu sağlamlıkları sabırla öyle bir dereceye vardı 
ki, onlar kendi yerlerinden, yurtlarından ve topluluklarından ayrılmaya sabretti
ler. Alışageldikleri ortamlarından ve yaşama düzeylerinden çok daha düşük bir 
geçime tahammül ettiler. Ve nihayet dinlerini korumak için kaçarak mağaraya 
sığındılar. 

Kalbe/gönle olan destek ve kalbin pekiştirilmesi; terk edip perişan ve güçsüz 
durumda bırakmak olan "hızlan" kavramının aksine bir anlam ifade etmekte
dir. Hızlan ise , iman ve bağlılıktan dolayı hak ettiği desteklerin ve takviyelerin 
olumsuzluğu ve Allah' ın (c.c . )  sevmediği davranışlardan dolayı geri çekilerek 
kalbin perişan, başarısız, aciz ve rezil bir durumda tek başına ortada bırakılma
sını gerektirir. Çünkü kalp veya gönül artık Allah' ı anmaktan O'nun (c .c . ) emir 
ve yasaklarını gözetmekten vazgeçmiş, artık davranışlarında helal-haram sınırın ı 
terkederek aşırılık yolunu seçmiştir. 

Kalbin/gönlün pekiştirilmesi ve desteklenip takviye edilmesinin yolu, başarı 
ve kalbin emir ve yasaklarını gözeterek Rab bini anması nedeniyle oluşan bağları 
ile takviye edilip desteklenmesidir. Artık kalp/gönül yaptığı her işinde Rabbinin 
rızasını aramakta ve tüm varlığıyla buna odaklanmaktadır. 656 

656 Medaricü's-Salikln (3/67 -68) 
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1 6. (İçlerinden biri şöyle dedi:) "Mademki onlardan ve Allah'tan baş

kasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldın ız, o halde mağaraya 
çekilin ki, Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz du
rumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın . "  

1 7. (Orada olsaydın) güneş doğduğunda onun; mağaraların ın sağ ta
rafına kaydığın ı, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğin i  gö
rürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerinde idiler. Bu, Allah'ın mu
cize/erindendir. Allah, kime hidayet ederse işte o, doğru yolu bulandır. 
Kimi de şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. 

1 8. Uykuda oldukları halde, sen onları uyanık sanırsın. Biz onları 
sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu 
uzatmış (yatmakta idi.) Onları görseydin, m utlaka onlardan yüz çevirip 
kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı. 

1 9. Böylece biz, birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. içle
rinden biri: "Ne kadar kaldınız"? dedi. (Bir kısmı) "Bir gün, ya da bir 
günden az", dediler. (Diğerleri de) şöyle dediler: "Ne kadar kaldığın ızı 
Rabbin iz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş para ile kente gön
derin de baksın; (şehir halkından) hangisinin yiyeceği daha temiz ve 
lezzetli ise ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca, çok nazik davransın (da 
dikkat çekmesin) ve sizi h içbir kimseye sakın sezdirmesin . "  

20. "Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler, yahut 
kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa ere-

. .  " mezsın ız. 

21 . Böylece biz, (insanları) onların halinden haberdar ettik ki, 
Allah'ın va'dinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir 
şüphe olmadığın ı  bilsin ler. Hani onlar (olayın mucizevi tarafın ı  ve asıl 
h ikmetini bırakmışlar da) aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. 
(Bazıları) , "Onların üstüne bir bina yapın, Rab/eri onların halini daha iyi 
bilir" dediler. Duruma hakim olanlar ise, "Üzerlerine mutlaka bir mescit 
yapacağız" dediler. 
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22. (Ey Muhammed!) Bazıları b ilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: 
"Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir" diyecekler. Yine, "Beş 
kişidirler, altıncıları köpekleridir" diyecekler. Şöyle de diyecekler: "Yedi 
kişidirler, sekizinci/eri köpekleridir. "  De ki: "Onların sayısını  Rabbim 
daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde, onlar hakkında 
(Kur'an'daki) apaçık tartışma(yı aktarmak)dan başka tartışmaya girme 
ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. " 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyuruyor: "(Bir kısım insanlar) 'Onlar üç kişi 
idiler, dördüncüleri de köpekleridir. ' (Diğer bir kısmı) 'Onlar beş kişi idiler, al
tıncıları da köpekleridir. ' Diyecekler. Tüm bunlar görünmeyen gayp hakkında 
yürütülen tahminlerden ibarettir. (Bir kısım insanlar da) 'Onlar yedi kişi idiler ve 
sekizinci/eri köpekleridir. ' Diyecekler. De ki; onların sayılarını  en iyi bilen Rab
bimdir. İnsanların onlar hakkında çok az bilgileri vardır. " (Kehf, 18/22)  

Süheyl! er-Ravdu' l-Enfü adlı eserinde bu ayetten bir  yargıya varmak için uğ
raşarak Ashabu' l-Kehf' in sayısının 7 olduğunu savunmuştur. Çünkü Allah Azze 
ve Celle onları anlattıktan sonra bir (vav) harfi yani (Ve) harfi getirip köpeklerini 
onların sayıları üzerine eklemiştir. Nitekim ayette şöyle geçmektedir: " . . .  Ve seki
zinci/eri köpekleridir. " Bu ifadeye bir (vav) harfi yani (Ve) harfi ile başlamış diğer 
ifadelerde ise bu harfi kullanmamıştır. Bu (vav) yani (Ve) harfi bu ayetteki birinci 
cümlenin bildirdiği hükmü de kapsamına almaktadır. 657 

Bu bakımdan bir yargıya varılmasını bir kenara bırakarak " . . .  Ve sekizinci/eri 
köpekleridir. " İfadesinin (vav) yani (Ve) harfiyle başlamış olması nedeniyle bu 
ayette geçen haberin ve ifade ettiği hükmün, bir takım insanların iddialarını da 
kapsamakta olduğu söylenemez. Bazıları Ashabu' l-Kehf'in sayısı hakkında deği
şik fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu duruma dikkat çeken noksanlıklardan ve noksan 
niteliklerden uzak olan Allah ayette iddia sahiplerinin söylediklerini yinelemiş 
ve iddialarına yer vermiştir. Nitekim onlardan birileri: 'Onlar yedi kişi idiler ve 
sekizinci/eri de köpekleridir. ' diye iddia etmiştir. 

Görüldüğü gibi bunlar iddia sahiplerinin sözleri olup burada onlara yer ve
rilmiştir. Dikkat edilecek olursa daima onların sayılan üzerine köpekleri hep ek
lenmektedir. l'ie var ki, bunlar onların sözleridir. Ama bu hususta delilleri yoktur. 
Ayetin (vav) yani (Ve )  harfiyle başlamış olması , insanların bir hüküm çıkarmala
rının nedeni olmadığı gibi iddialarının onaylanıp kabullenmesini de gerektirecek 
değildir. 658 

657 Er-Ravdu'l-Enfü (3/169 - 170) 
658 Bedfü'u'l-Fevfüd (2/176) 
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23. Hiçbir şey hakkında sakın "yarın şunu yapacağım" deme! 

24. Ancak, "Allah dilerse yapacağım" de. Unuttuğun zaman Rabbini 
an ve "Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır" de. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Allah 'ın dilemesine bağlamadık
ça (inşaallah yani Allah 'ın dediği olur, demedikçe) h içbir şey için, 'bunu yarın ya
pacağım '  demeyesin sakın!  Bunu (lnşaallah demeyi) unuttuğun takdirde Allah 'ı 
an ve: 'Umuyorum ki, Rabbim beni doğruya bundan daha yakın bir yola iletir'. 
De. " (Kehf, 18/23-24) 

Bu ayetin tefsiri konusunda müfessirlerden bir kısmı şöyle diyor: Bir şey 
yapmaya kalkıştığınızda 'Allah (c. c . )  bir şeyin olmasını istemedikçe o şey olmaz 
veya Allah' ın dediği olur' anlamını ifade eden inşaallah sözünü söylemedikçe 
'bunu şöyle şöyle yapacağım' demeyin . İnşaallah sözünü unuttuğunuzda ise ha
tırladığınız zaman hemen inşaallah deyin. Bu durum bolluk ve rahatlığa ulaşınca 
da olsa bir istisna olarak sunulmuştur. 

İbn Abbas' ın görüşü bu doğrultudadır. İnşaallah demeyi unuttuktan ve ra
hatlığa ulaştıktan sonra insanın aklına gelecek olursa hemen inşaallah demesini 
uygun görmüştür. Bu hususta ayetin yorumunun da buna işaret ettiğini söyle
miştir ki, bu da doğrudur. 

İbnü Abbas'ın bu fetvasını yanlış anlayarak onu kendilerine bir dayanak 
noktası oluşturan bir takım sapık görüşlü insanlardan birisi şöyle diyor: "Adamın 
biri hanımına önce: "seni üç talakla boşuyorum" ,  der sonra bu fikrinden vazge
çip: "Dört hanımım da benden boştur. Onların dördünü de boşadım . "  Dedikten 
bir sene geçtikten sonra: "Ben , hanımlarımdan biri dışında ya da Zeynep hariç 
diğerlerini boşuyorum" .  Derse bu durumda yukarıdaki istisna göz önüne alına
rak bu adamın yararına yani haklılığına hükmedilir. " 

Allah bu tip sapık düşüncelerden ve böyle kimselerden bizleri korusun.  
Bu fikri savunup böyle bir yargının peşine düşen kişi büyük bir ihtimalle İbnü 
Abbas' ın kölesinden başkası olamaz. Allah' ın din hukuku bilgini fakih ve Kur' an 
yorumcusu kıldığı İbnü Abbas, bu ümmetin güçlü ve geniş bilgi sahibi bir alimidir. 
İlmini İbnü Abbas'tan öğrendiği ve onun yanında yetiştiği halde bu şahsın bu tip 
düşünceye sahip olması anlaşılamaz bir durumdur. 

Ne yazık ki , sayıları pek kabarık olan sapık görüşlü fikir ekollerine mensup 
olan ve alim geçinen kıt fikirli ve anlayışsız kimseler, insanları kendi fikirleri peşin-
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de sürüklüyorlar. Bu fikirleri ve mensuplarını sayıp dökecek olsak gerçekten uzun 
ve yorucu bir süreç tutacağından eğer Allah (c.c . )  yardım ederse bu konuda ayrı 
bir kitap yazacağız inşaallah. 

Bu konuda Kur'an müfessirlerinin birçoğunun fikir birliği söz konusudur. 
Bu hususta şunlar anlatılmaktadır:659 "Mekkeliler Resulullah'a (a.s.v. )  'ruh' , 
'Ashabu'l-Kehf' ve 'Zülkarneyn' hakkında sorular sorduklarında O (a.s.v. ) :  "Bu 
hususta size yarın bilgi veririm" diye buyurmuş ama 'Allah (c .c . )  bir şeyin olma
sını istemedikçe o şey olmaz' yani bu işin istisnasını yaparak "inşaallah" deme
mişti . Bunun üzerine vahiy bir süre gecikmiş ve sonra da bu ayet indirilmiştir. 

İbnü Abbas, Mücahid, Hasan ve çağdaşları bazı İslam alimleri bu hususta 
şöyle demişlerdir: "İnsan bir iş yapmaya kalkıştığında "inşaallah" demeyi unut
tuğunda her ne zaman hatırlayacak olursa hemen söylemesi gerekir. " 

İkrime şöyle diyor: "kızıp gazaplandığın zaman hemen Allah Azze ve Celle'yi 
an O'nu zikret. " 

Dahhak ve Süddl ise şöyle diyorlar: "Bu durum namazla ilgilidir. İnsan na
maz kılmayı unutacak olursa hatırladığında hemen kılması gerekir. 660 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: ''Allah 'ın dilemesine bağlamadık
ça (inşaallah yani Allah ' ın dediği olur, demedikçe) h içbir şey için, 'bunu yarın ya
pacağım '  demeyesin sakın! Bunu (İnşaallah demeyi) unuttuğun takdirde Allah ' ı  
an ve: 'Umuyorum ki, Rabbim beni doğruya bundan daha yakın b ir  yola iletir'. 
De. " (Kehf, 18/23-24) 

Bu hususta ayette geçen ifade bir yemin ifadesi değildir. Söz vermede ve 
sözleşmelerde, bir konuda korkutma ve tehditlerle gelecekten haber verme hu
suslarında daima "inşaallah" denilmesi gerekir. Öyleyse: "Bu işi yarın yapaca
ğım inşaallah", deyiniz . 

Kitap ehli olan Yahudi ya da Hristiyanlar'dan birilerinin sorduğu bir soruya 
Rasulullah Aleyhisselam' ın :  "Size yarın haber veririm" .  Diye buyurduktan sonra 
' inşaallah' demeyi unutması nedeniyle Şanı yüce olan Allah'ın O'nu kınaması 
söz konusu olmuştur. Üstelik Rasulullah Aleyhisselam' ın bu tutumundan ancak 
bir ay kadar sonra vahiy indirilmiş ve Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: 
''Allah 'ın dilemesine bağlamadıkça (inşaallah yani Allah 'ın dediği olur, demedik-

659 Bu hadisi İbnü İshak "es-Sire" adlı eserinde rivayet etmiştir. ( 1/32 1 )  Bknz. Er-Ravdu'l-Enfü 
(3/128) İmam Taberi tefsirinde, İbnü İshak'tan alarak bu hadisi nakletmiştir. ( 15/190 ) .  Bu 
hadisin nakil zinciri İbnü İshak'ın cehaletinden kaynaklanan bir nedenle zayıf bulunmuştur. 
Nitekim bu husus İsra suresinde "Sana ruh hakkında soruyorlar . . .  " ayetinin tefsirinde 
açıklanmıştı. Bu konuda İslam alimlerinin fikir birliği olduğu söz konusu edilmişse de bu 
iddianın araştırılması gerekir. 

660 Medaricü's-Salikln (2/43 1 )  
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çe) h içbir şey için, 'bunu yarın yapacağım ' demeyesin sakın!  Bunu (İnşaallah 
demeyi) unuttuğun takdirde Allah' ı  an ve: 'Umuyorum ki, Rabbim beni doğruya 
bundan daha yakın bir yola iletir'. De. " (Kehf, 18/23-24) 

Burada anlatılmak istenen, insan bir iş yapacağı zaman " inşaallah" diyerek 
işinin sonunu Allah'a  bırakmalıdır. Bunu unuttuğunda ise hatırlar hatırlamaz "in
şaallah" demelidir. Bu ayetin ifade etmek istediği de zaten budur. İbnü Abbas' ın 
ayet hakkındaki görüşlerini kötü niyetle yorumlamak isteyenler buradaki " inşa
allah" ortaya konulan bir tutumu sölpüklük, kendini bırakma ve bir anlamda 
boşvermişlik gibi yorumlamışlardır. Oysa İbnü Abbas'ın asla böyle bir yorumu 
olmadığı gibi bundan başka bir tarzda da olmamıştır. 661 

Nitekim birileri İbnü Abbas'ın bu ayetteki görüşlerini kullanarak: "Adamın 
biri hanımına: 'Benden boşsun' veya kölesine : 'Hürsün' der de bir sene sonra 
(aklına esince) : 'Karım benden boş değildir onu boşamadım inşaallah ve kölem 
de hür değildir. Onu da azat etmiyorum, inşaallah' derse bu tutumu doğrudur. " 
Dedikten sonra bu davranışlarının delili olarak İbnü Abbas'ı göstermişlerdir. Bun
lar tamamen hatalardan ibarettir. Zira İbnü Abbas' ın ve diğer İslam alimlerinin 
bu tip fikir ve uygulamaları olmuş değildir. 662 

Şanı yüce olan Allah Kehf suresinin 24. ayetinde şöyle buyuruyor: "Ve bunu 
(Inşaallah demeyi) unutacak olursan Allah ' ı  an ve: 'Umuyorum ki, Rabbim beni 
doğruya bundan daha yakın bir yola iletir'. De. " 

Bu ayette geçen " istisna"nın 'Allah (c .c . )  bir şeyin olmasını istemedikçe o 
şey olmaz veya Allah ' ın dediği olur' anlamına gelen inşaallah sözünün söylen
mesine özgü kılınmıştır. Bir iş yapmaya koyulan bir kimse bu sözü söylemeyi 
unuttuğunda İslam alimlerinin birçoğuna göre ve genel bir kural olarak hatırladı
ğında hemen söylemesi gerekir. Doğrusu da budur. 

Yukarıda yorumladığımız " istisna" sözcüğü olan "inşaallah" buradaki an
lamından başka bir şeye yorumlandığında doğru bir tutum olmayacağı açıktır. 
Çünkü bir kelimeden ya da bir ifadeden hareket ederek cümlesi ya da konusu 
hakkında bir fikre ya da yargıya sahip olamadığımız gibi o cümlenin ya da o 
konunun doğruluğuna veya yanlışlığına da ulaşamayız. Yazılı bir metin ve onun 
işaret ettiği hükmün başkalarına kıyaslanması cümlede olumsuz bir istisnanın 
olmasını gerektirir. Bir söz, amacını ve gerekenleri belirttikten sonra eğer hatırla
nabiliyorsa kendi amacı doğrultusunda kesin doğruya ulaşmış demektir. 

661 Taberi aynı görüşü savunmuştur. (2/43 1 )  
662 l ' lamu'l-Muvakkı!n, . (2/431 )  
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25. Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha ekle

diler. 

26. De ki: "Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı
nı bilmek O'na aittir. O, ne güzel görür; O, ne güzel işitir! Onların, O'ndan 
başka hiçbir dostu da yoktur. O, hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. " 

27. Rabbinin kitabından sana vahyedi/eni oku. O'nun kelimelerini 
değiştirecek hiçbir kimse yoktur. O'ndan başka asla bir sığınak da bula
mazsın. 

28. Sabah akşam Rab/erine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle 
birlikte ol. Dünya hayatının zlnetini arzu edip de gözlerini onlardan ayır
ma. Kalbini b izi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi 
hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah gaflet ve gaflete düşürmekten bahsederken şöyle bu
yurmaktadır: "Kalbini b izi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, boş arzu ve istekle
rinin peşinden koşup duran ve işi gücü aşırı gitmek aşırı davranmak olan kimse
ye boyun eğme. " (Kehf, 18/28) 

Bu ayetin "Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz" diyen bölümü Ebu 
Abbas es-Sa'leb' e  sorulduğunda şöyle dedi: "Bu surede denilmek istenen şey o 
şahsı, ne yaptığını ve ne dediğini bilmez bir gafil kıldık, demektir. " 

Bir şeyden gafil olmak demek o şeye karşı tamamen boş olmak demektir. 
'Gafil yer' denilirken de amaçlanan şey, üzerinde herhangi bir işaret bulunma
yan yer demektir. 'Gafil bir kitap' denilirken anlatılmak istenen ise içinde şekil 
veya çizim bulunmayan veya belirli bir yapısı olmayan kitaptır. 

Ayette geçen 'o şahsı gaflete düşürdük ya da iğfal ettik' ,  ifadesi o şahsı bizi 
(Allah' ı  Azze ve Celle'yi) anmaktan emir ve yasaklarını gözetmekten uzaklaştır
dık ve onu boşladık, anlamınadır. Birinin Allah' ı  zikretmekten uzaklaştırılması 
demek o şahsın köklü ve değişmez bir yokluk içinde kalması demektir. 
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Burada ise, noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak olan Allah' ın ,  o 
kimseyi kendisini zikretmekten alıkoyması ve menetmesi şeklindedir. Bu durum
da bu şahıs 'gafil' olarak kalacaktır. Gafil kişinin özelliği, bilmezlikle, unutmakla 
ve anlamazlıkla oluşur. İğfal; Allah Azze ve Celle 'nin bir şeyin olmasını veya 
olmamasını dilemesinin bir sonucudur. Öyleyse iğfal; kişinin Allah'ı anmaması, 
unutması ve umursamaması şeklinde geçekleşmektedir. 

Ne var ki, bunların tamamı o şahsın kendini gaflete vurması ve tüm ya
şantısında Allah' ı  anmaktan uzak durması, O'nu unutması ve umursamaması 
nedeniyledir. Böylesi bir kişiyi Allah Azze ve Celle'nin kendini anmaktan alıkoy
ması veya kendini anmamasını dilemesi bu gaflet ve iğfalin devamlı oluşunu 
gerçekleştirir. 

"Bir insanın gafil bırakılmış ve iğfal edilmiş oluşu, kafirliği, İslam'dan yüz 
çevirmesi ve benzeri durumlar için Rabb' in olumlu dilememesi veya bunların 
aksini dilemesi ya da bunların gerçekleşmesini dilemesi birer tesadüften mi iba
rettir, " denecek olursa ne denilebilir ki? 

Kur'an'da bu hususların tamamında açıklamalar vardır. Şunu örnek olarak 
verebiliriz: Şanı yüce olan Rahman, Maide suresinin 41 . ayetinde şöyle buyur
maktadır: " . . .  Onlar yalana sıkı sıkıya kulak verirler ve (seninle hemen hiçbir 
ortak yönleri olmadığı için) sana gelmeyen bazı kimseleri dinlerler. Kelimeleri 
(asıl amacından saptırarak) yerlerinden kaydırıp değiştirirler. (İnsanlara kendi is
tekleri doğrultusunda) 'Eğer size şu verilirse alın verilmezse sakının' derler. AJ/ah 
bir kimseyi fitneye (şaşkınlığa) düşürmek isterse sen AJ/ah 'a karşı onun lehine 
olacak hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar AJ/ah 'ın kalplerini temizlemek istemediği 
kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de onlara özgü büyük bir azap 
vardır. " (Maide, 5/41 )  

Bununla ilgili olarak bir başka ayette de şanı yüce olan Allah şöyle buyur
maktadır: ''Allah doğru yola/hidayete erdirmek istediği kişinin kalbini İslam 'a 
açar. Kimi de saptırmak isterse onun kalbini göğe yükseliyormuş gibi iyice daral
tır. AJ/ah, inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık salar. " (En'am, 6/125) 

Bu ayetlere bakarak, bir şeylerin olması için gereken sebepler olmaksızın 
yani sebepsiz olarak nasıl oluyor da bir şeyler gerçekleşiyor? Diye sorulursa şöy
le denilebilir: Ortalarda bir şeyler gerçekleşiyorsa bunların bir sebebi ve sebep
lerin varedicisi olması kaçınılmazdır. Sebepler yoksa sebebi gerektirecek şeyler 
de olmayacağı için yokluk asil halinde kalacaktır. Eğer bunlar bir şeylere nispet 
edilecek olursa bu onların varlık delilleri olacaktır. Bir şeyin mucidi yoksa o şey 
olacak değildir. Eğer bir şey yaratıcı ve oluşturucu olarak değerlendiriliyorsa bir 
şeyler var oluyor demektir. 

Yapılmış iş ve eser yoksa müsebbip ve sebep de yok demektir. Ayette geçen 
iğfal kavramı her türlü boş arzu ve hevesine uyup her işini aşırılıklarla sürdüren 
kimseye karşı ortaya konulacak olan davranış biçimidir. 
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Mücahid şöyle diyor: "Bu ayette geçen ve işi-gücü aşırı davranmak olarak 
anlatılan 'Kane emruhu furutan' ifadesi ile kişinin yapmış olduğu şeylerin tama
men boşa gitmesi anlamı kastedilir." 

Katade ise , ayetteki '"Kane emruhu furutan' ifadesi 'en büyük yitiği' anlat
maktadır" , diyor. 

Süddi, şöyle diyor: "Kane emruhu furutan' ifadesi ayette 'helaki' yani tüm 
amellerin yok oluşunu anlatmaktadır. " 

Ebu'l-Heysem: "ayette geçen "Kane emruhu furutan' ifadesi bir işin değer
sizleşip yok olmasını göstermektedir. Furut sözünden yapılmış olan 'tefrit' keli
mesi, insan aczinin ve çaresizliğinin ön plana çıkması demektir," Diyor. 

Ebu İshak: "Kane emruhu furutan' yani işlerinde aşırı gidip helal/haram sı
nırı tanımaması dolayısıyla kişinin acizliği ön plana çıkar ki, bu da yaptıklarının 
yitip gitmesi ve işlerinin helak olmasıdır. " Diyor. 

Ebu'l-Leys: "Kane emruhu furutan' ifadesindeki gibi falan kimsenin işlerinin 
'furut olması' tamamının boşu boşuna yapılmış olması demektir. 

Ferra şöyle diyor: "furutan, sözü ne olumsuzlukta ne de olumlu yönde her
hangi bir aşırılığa gitmemek gerekirken aşırılıklara dalmak demektir. Bu durum
da da kişinin yaptığı işleri hep boşa gitmiş ve terkedilmiş demektir. Aşırılığa giden 
kişi zaten,  kendine gerekmeyen ve peşinden koşmaması gereken işlerde boş arzu 
ve isteklerinin peşine düşüp hem işlerini hem de kendini helak etmiş demektir." 
Diyor. 663 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Kalbini bizi anmaktan gaflete 
düşürdüğümüz, boş arzu ve isteklerinin peşinden koşup duran ve işi gücü aşırı 
gitmek aşırı davranmak olan kimseye boyun eğme . "  (Kehf, 18/28) 

Eğer insanlar birine tabi olup onun peşinden gitmek istiyorlarsa o kimseye 
baksınlar ve şu hususlara dikkat etsinler: 

a) Bu insan, Kur'an ve Allah taraftarı mıdır yoksa gaflete uğramışlardan mı
dır? 

b) Bu insana boş arzu ve istekler (heva ve hevesler) mi egemen olmuştur 
yoksa İlahi vahiy mi? 

Bu insanın üzerinde olan egemen güç heva ve hevesler ise o gaflette olan
lardandır. Onun işleri hep boştur. Yapmak zorunda olduğu da yaptıkları da hep 
boşa gitmiştir. Aşırılıkları nedeniyle olgunluğa ermesi ve doğru yolu bulması için 
yapageldikleri de hep helak olmuştur. Furut veya ifrat kavramları hakkın zıt an
lamlısıdır. Bozgunculuk, helak etmek ve boşuna vermek gibi anlamlara gelir. 

663 Şiffıu' l-Alll, (98) 
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Bu ayette de amaçlanan şey ise, ifrat ve tefrite dalarak heva ve heveslerine 
uyanları ve benzeri n iteliklere sahip olanları Allah Az.ze ve Celle 'nin kendine itaat 
etmekten men etmesi ve alıkoymasıdır. Öyleyse insanlar kendilerine şeyh, üstad 
ve rehber olarak seçip tabi oldukları kimselere baksınlar eğer bu sayılan nitelikler 
onlarda varsa hemen onları terk edip uzaklaşsınlar. 

Eğer onlara egemen olan güç ve nitelikler Allah' ın zikri ve Resulü'nün sün
neti ise onlara itaate devam edersiniz. Çünkü onların işleri ve davranışları ifrat ya 
da tefrite dayalı değildir. Onlar gidişatiarında sağlam davranırlar. Zaten ölülerle 
diriler arasındaki fark, Allah Az.ze ve Celle'nin emir ve yasaklarını uygulamak ve 
anmak olan zikirden başka nedir ki? Şanı yüce olan Allah' ı zikreden kimsenin 
örneği canlı ve yaşam dolu olan kimsenin durumu gibidir. O'nu zikretmeyenin 
durumu ise ölü olan ve yaşantı belirtisi olmayan ölü gibidir. 664 
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664 El-Vabilü's-Sayyib, (60 -61 )  
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29. De ki: "Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen 
inkar etsin . "  Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden du
varları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) feryat edip yar
dım dilediklerinde, maden eriyiği gibi, yüzleri yakıp kavuran bir su ile 
kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne korkunç 
bir yaslanacak yerdir. 

30. Gerçek şu ki, iman edip iyi iş/er yapanlara gelince, elbette biz iyi 
iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. 

31 . İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. 
Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve 
kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır! Cennet de 
ne güzel bir yaslanacak yerdir! 

32. Onlara şu iki adamı örnek ver: Onlardan birine iki üzüm bağı 
vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasına da bir 
ekinlik koymuştuk. 

33. Her iki bağ da meyvelerini vermiş ve ürünlerinden h içbir şeyi 
eksik bırakmamıştı. Bu iki bağın arasından bir de nehir fışkırtmıştık. 

34. Derken onun büyük bir serveti oldu. Arkadaşıyla konuşurken 
ona dedi ki: "Benim malım seninkinden daha çok. Adamlardan yana da 
senden daha üstünüm . "  

35. Derken kendine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi: "Bunun 
sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum. "  

36. "Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem 
bile anda/sun bundan daha iyi bir sonuç bulurum."  

37 .  Arkadaşı, ona cevap vererek dedi ki: "Seni topraktan, sonra bir 
damla döl suyundan yaratan, sonra da seni (eksiksiz) bir insan şeklinde 
düzenleyen Allah'ı inkar mı ediyorsun ?" 
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38. "Fakat O Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak 
koşmam. "  

39, 40. "Bağına girdiğinde 'Maşaallah! Kuvvet yalnız Allah ' ındır' de
seydin ya!. Eğer benim malımı ve çocuklarımı  kendininki/erden daha 
az görüyorsan, belki Rabbim bana, sen in bağından daha iyisini verir. 
Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de bağ kupkuru ve yalçın 
bir toprak haline geliverir. "  

41 . "Ya da suyu çekiliverir de (bırak bir daha bulmayı) artık onu 
arayamazsın bile. " 

42. Derken bütün serveti helak edildi. (Yıkılmış) çardakları üzerine 
çökmüş haldeki bağına yaptığı harcamalar karşısında ellerini oğuşturuyor 
ve şöyle diyordu: "Keşke Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmasaydım . .  " 

43. Onun, Allah'tan başka kendisine yardım edebilecek kimseleri 
yoktu. Kendi kendini kurtaracak güçte de değildi. 

44. işte bu durumda velayet (himaye ve koruyuculuk) yaln ızca hak 
olan Allah'a mahsustur. O'nun mükafatı da daha hayırlıdır, vereceği so
nuç da daha hayırlıdır. 

45. Onlara dünya hayatının örneğini ver: (Dünya hayatı), gökten in
dirdiğimiz yağmur gibidir ki, onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy 
verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savur
duğu kuru bir çer çöpe döner. Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir. 

46. Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih 
ameller ise, Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha ha
yırlıdır. 

47. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin 
günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bı
rakmayız. 

Tefsiri : 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) Onlara şu 

hususu örnek olarak göster: Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. 
Onunla yeryüzünün bitkileri (gelişerek) birbirine karışır. Sonra bir de bakarsın 
rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şey üzerinde mutlak ege
menlik sah ibidir. " (Kehf, 18/45) 

Bu ayette dünya hayatıyla güzelliklerinin kısa ömürlü ve geçici olduğu anla
tılmak istenmekte ve bu kısa zaman süreç olarak otların ömrüne benzetilmekte
dir. Ama insanların birbirlerine benzetilmeleri amaçlanıyorsa insanlar birbirlerine 
bağımlı değildir aralarında herhangi bir bağlılık yoktur. Aksi durumda onlar tek 
bir fert olurlardı .  665 

665 İctimau'l-Cüyu�, ( 16) 
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Allah Az.ze ve Celle'nin yüceliğini ortaya koymak ve gücü ve kudretinin faz
lalığı karşısında çokluğun en çok olana oranını hissetmek için güçlü olanlardan 
yüz çevirip en güçlüye yönelmek gereklidir. 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(servet olan) Mallar ve oğullar 
(çocuklar) dünya hayatın ın süsüdür. Ölümsüz olan iyi işler ise, Rabbi 'nin katında 
hem sevap olarak hem de ümit bağlamak için daha hayırlıdır. "  (Kehf, 18/46) 

Allah Celle ,  bu ayette görüleceği üzere servet sayılan mallarla evladın dünya 
hayatının süsü olduğunu açıklarken asıl kalıcı ve hayırlı olanın salih amellerle 
salih sözler olduğunu ve bunların karşılıklarının kulların beklediklerinden daha 
fazla ve sevaplarının daimi olduğunu belirtmektedir. 666 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) O gün dağları 
yürütürüz de yeryüzünü (çıplak olarak) açıkça görürsün. O gün hiç birini bırak
maksızın (tüm insanları) toplamış olacağız. " (Kehf, 18/4 7) 

Bu ayette "toplamış olacağız" diye anlamlandırdığımız ifadeyi Allah (c .c . )  
-di' l i  geçmiş zaman kipinde kullanmıştır. Yani, "bu iş kesindir artık onları top
ladık" demek istemiştir. Bundan önce kullanmış olduğu ifadede ise " . . .  Yürütü
rüz . . .  sen de görürsün veya . . .  yürüteceğiz . . .  sen de göreceksin . . .  " anlamına 
gelen bir geniş veya gelecek zaman kipini kullanmıştır. Burada yapısal açıdan 
her iki yüklemin de gelecek zamana işaret ettiğini söyleyelim. Çünkü ayetteki bu 
kullanım dağların yürütülmesinden ve yeryüzünün açıkça çıplak olarak dehşet 
veren bir şekilde bırakılmasından öncesine işaret etmektedir. Bundan sonra da 
"ve bundan sonra da onları biraraya topladık" diye buyurmuştur. 667 
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48. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılrrlar. Onlara, "Anda/sun, 

sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba 
çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız" denir. 

666 Uddetu's-Sabirln, ( 1 63 )  
667 El-Fevaidu'l-Muşevvak, ( 103 - 104) 
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49. Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindeki/erden korkuya ka
pılmış görürsün. "Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük h içbir 
şey b ırakmadan hepsin i sayıp dökmüş!" derler. Onlar bütün yaptıklarını 
karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. 

50. Hani  b iz meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik de 
İblis'ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbi
nin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis'i ve neslini, kendini
ze dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. 
Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir! 

Tefsiri : 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) Hatırla ki, b iz 

Meleklere: 'Adem 'e (veya Adem için saygı olarak) secde edin demiştik. Bunun 
üzerine İblis hariç hepsi hemen secde ettiler. Iblis cinlerdendi. Rabbinin emrin
den (isyan ederek sapıp) çıktı. Ş imdi sizler beni bırakıp ta onu ve onun soyunu 
mu dostlar ediniyorsunuz?  Oysa onlar sizin düşmanınızdır. (Allah 'ın dostluğunu 
bırakıp iblisi ve soyunu dost edinmek) Zalimler için bu ne kötü bir takastır. " 
(Kehf, 18/50) 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak, yüce ve temiz olan Allah kul
larına adeta şöyle sesleniyor: "Ben sizin atanıza cömert davrandım. Onu güzel 
kıldım. Değerini ve kıymetini yücelttim. Onu kendi dışındakilerden daha erdemli 
kıldım. Tüm meleklerime emrettim de onu yüceltmek için ve ona saygı olarak 
secde ettiler. Onlar böyle yapmakla emrimi dinlediler ama benim ve onun düş
manı olan, emrime karşı gelip isyan etti. Bundan sonra sizin onu ve onun soyunu 
beni bırakıp ta veya benimle beraber dost edinir misiniz?. 

Günahları işlemede ona uyup, benim rızamın aksine mi davran ırsınız? On
lar sizin en kötü düşmanın ızdır. Ona düşman olmanızı emrettiğim halde neden 
onu dost edinirsiniz? Bir kralın düşman ını, kendine dost edinen kişi, o kralı ken
dine düşman edinmiş demektir. Bu krala dostluğunu kanıtlamak için yaln ızca 
emir ve yasaklarına itaat etmek yeterli değildir. Bunların yanında kralın dostunu 
dost, düşmanını da düşman bilmeli, onun dostu olduğunu ilan etmelidir. Bunun 
aksine davranıp ta krala itaat etmek imkansızdır. ' 

Biri/eri kralın düşmanı iken, sizin dostunuz olursa, kral sizin gerçek bir dos
tunuz olabilir mi? Sizinle kral arasındaki düşmanlık düşmanlıkların en büyüğü 
olup kurtla kuzunun düşmanlığından daha ileri gitmiş değil midir? Öyleyse akı llı 
bir insan nasıl olur da veli edindiği, dost bildiği ve kendisine tevekkül edip ken
dinden başka da velisi olmadığı Allah 'ın düşmanını dost edinir? 

Nitekim noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak, yüce ve temiz olan 
Allah bu durumun çirkinliğini anlatırken kullarına şöyle sesleniyor: "Oysa onlar 
sizin düşmanın ızdır. " Bundan önce de İblis 'in kötülüğü konusunda kullarını uya
rırken şöyle buyurmuştur: "Rabbinin emrinden (isyan ederek sapıp) çıktı. 
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Bunlardan sonra İblis ' in gerek Rabbine karşı, gerekse bize karşı düşmanlığı 
açıkça ortadadır. Her iki durumda da sebep ne olursa olsun düşmanlık söz konu
sudur. Öyleyse onu dost edinmek niye? Onu dost edinmek için bu değişim niye? 
Zalimler için bu ne kötü bir takastır? 

Tüm bu hitabın arkasında Rabbimizin inceden inceye bir kınaması ve hoş 
bir anlatımı vardır. Bizlere hitap eden Rabbimiz; "Atanız Adem için Meleklerimle 
birlikte secde etmediğinden iblis benim düşmanım olmuştu. Onun bana düş
manlığı sizin sebebinizledir. Daha sonra da bu düşmanlığın sonu bir değişim 
göstererek sizinle onun arasında bir barış antlaşması haline mi döndü?" demek 
istemektedir. 668 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Ey Peygamber!) Hatırla ki, b iz 
Meleklere: 'Adem 'e (veya Adem için saygı olarak) secde edin demiştik. Bunun 
üzerine İblis hariç hepsi hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrin
den (isyan ederek sapıp) çıktı. Şimdi sizler beni bırakıp ta onu ve onun soyunu 
mu dostlar ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. (Allah 'ın dostluğunu 
bırakıp iblisi ve soyunu dost edinmek) Zalimler için bu ne kötü bir takastır. " 
(Kehf, 18/50) 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak, yüce ve temiz olan Allah bu 
durumu anlatırken adeta kullarına şöyle sesleniyor: '�tanız Adem için secde 
etmediğinden Jblis'i düşmanım ilan ettim. Onu yücelik/erden kovup yanımdan 
uzaklaştırdım. Sonra da ey İı.demoğullarr! Sizler beni bırakıp onu ve onun soyu
nu kendinize dostlar mı edindiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. " 

Bundan sonra akıllı insanlar, Rabbimizin bizlere yönlendirdiği bu hitabın ko
numunu değerlendirerek iblis ve soyunun, insanların kalplerine sıkıca yapışma
sının ve ruhları bulandırmasının nedenlerini incelemelidir. 669 

Rahman' ın insanları bu şekilde kınamasının altında yatan hikmeti, bu kulun 
işlediği kötülüklere bulanmış kişiliğini ve ona boş arzu ve isteklerle kötülüklerin 
saldırılarını incelemek gerekir. Öyleyse kul her şeyden kendine daha yakın ve her 
şeyden öncelikli olan gerçek dostu ve gerçek velisi olan Rabbine dönüp ondan 
yardım ve merhamet dilemelidir. Kul Rabbine dönecek olursa işlediği kötülükle
rinden dolayı O'na tevbe eder. 

İnsan, kendisine düşman olduğu halde dost imiş gibi görünen bir takım in
sanların tutsağı olunca onun tüm işlerini kendileri üstlenerek durumlarını tersine 
çevirirler. Diğer insanlarla onun arasını bozarlar. Bu durumda insan onlardan ka
çarak asıl sevdiğine isteyerek ve severek sığınmak durumundadır. Öyle ki, kınan
mayı göze alıp onun kapısına giderek orayı kendine dayanak hatta kapı eşiğini 

668 El-Cevabu'l-Kafi, ( 1 18 - 1 19) 
669 Tarlku' l-Hicreteyn, ( 125) 
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yastık edinir. Bu durumda dostu evinden çıkarak onun eşiğe baş koyduğunu yüz 
sürdüğünü görür. Böylesi bir insanın kurtuluşu ve rahata erişi nasıl olabilir ki? En 
yüce sıfatlar Allah'a özgüdür ve en yüce niteliklerle O nitelenir. 670 

51 . Ben onları ne göklerin ve yerin yaratrlışına, ne de kendilerinin 
yaratılışına şahit tuttum. Saptıranları da hiçbi . · zaman yardımcı edinmiş 
değilim. 

52. (Ey Muhammed!) Allah'ın, "Ortağım olduklarını iddia ettiklerinizi 
çağırın" diyeceği, onların da çağıracakları, fakat kendilerine (çağırdık/a
rın ın) cevap vermeyecekleri ve bizim de aralarına bir uçurum koyaca
ğımız günü hatırla! 

670 A.g.e, (224 -225) 
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53. Suçlular (o gün) ateşi görünce, onun içine düşeceklerin i  iyice 
anlayacaklar ve ondan kurtuluş yolu da bulamayacaklardır. 

54. Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik 
şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düş
kündür. 

55. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve 
Rab'lerinden mağfiret dilemelerine, ancak, öncekilerin başına gelenlerin 
kendi başlarına da gelmesi, ya da kendilerine azabın göz göre göre gel
mesi (yönündeki beklentileri) engel olmuştur. 

56. Biz, peygamberleri ancak müjdeleyici/er ve uyarıcılar olarak gön
deririz. İnkar edenler ise, hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. 
Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. 

5 7. Kim, kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çevi
ren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir? Şüphesiz biz, onu an
lamamaları için, kalplerine perdeler gerdik, kulaklarına da ağırlıklar koy
duk. Sen onları h idayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. 

58. Rabbin, çok bağışlayıcıdır, merhamet sah ibidir. Eğer yaptıkları 
yüzünden onları (dünyada) cezaya çarptırsaydı, elbette azapların ı  çar
çabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki (o gün gelin
ce) h içbir kurtuluş çaresi bulamazlar. 

59. işte zulmettik/erinde yok ettiğimiz memleketler. . Helak edilmeleri 
için de belli bir zaman tayin etmiştik. 

60. Hani Musa, beraberindeki gence şöyle demişti: "İki denizin bir/eşli
ği yere varıncaya kadar durmayacağım, ya da uzun zaman gideceğim." 

61 . Onlar iki denizin birleştiği yere varınca, balıkların ı  unuttular. Ba
lık denizde yolunu tutup kayıp gitti. 

62. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence, "Öğle ye
meğimizi getir, bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük" dedi. 

Tefsiri : 

Musa Aleyhisselam, bazılarının Hızır diye adlandırdığı ama ayette kullardan 
ilim sahibi bir kul olarak nitelenen şahısla buluşmak üzere yolculuğa çıktığın
da açlık ve yorgunluk nedeniyle dinlenmek istediğinde yol arkadaşı olan gence 
ayette geçtiği üzere şöyle demişti: "(Buluşma yerlerini) Geçip gittiklerinde Musa 
genç adamına: 'Yemeğimizi getir. Gerçekten de şu yolculuğumuz yüzünden (yo
rulup acıkarak) sıkıntı ve zorluklara uğradık. ' Dedi. " ( f\ehf, 18/62) 

Ayette görüldüğü üzere Hz. Musa Aleyhisselam kendisi gibi bir yaratılmış 
insanla buluşmaya gidiyordu . Sıkıntılar ve açlıkla zor duruma girmişti . Ama Rab
bi kendisine otuz gecelik bir buluşma emretmiş ve ardından on gece daha ek-
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lenmesi söz konusu olmuştu . Tuhaftır ki, kul ile buluşma pek yorucu ve sıkıntılı 
olmuş ama Rabbin vaadi olan bu kırk gecelik yolculukta Hz. Musa Aleyhisselam 
ne yemek yemiş ne de yorulup sıkıntılara uğramıştı . 

Kalbin Rabbine olan yolculuk ve seyri de böyledir. Bu yolculukta kalp ne 
yorulur, ne zorlanır ne de sıkıntılara uğrar. Ama kalpler yaratıcı Rabbin dışında 
başkalarına yönelir ve onlara doğru bir yolculuğa çıkar ya da seyrini yöneltirse 
pek çok sıkıntı ve zorluklara uğrayacaktır. 671 
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63. Genç, "Gördün mü! Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmu
şum. -Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu- Ba
lık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti" dedi. 

64. Musa: "işte aradığımız bu idi" dedi. Bunun üzerine tekrar izlerin i  
takip ederek gerisingeri döndüler. 

65. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katım ızdan bir 
rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. 

66. Musa ona, "Sana öğretilen bilgilerden bana, doğruya iletici bir 
b ilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. 

67. Adam, şöyle dedi: "Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabre
demezsin . "  

6 7 1  Bedfü'u'l-Fevfüd, (3/203) 
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68. "İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?" 

69. Musa, "İnşaallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı 
gelmeyeceğim" dedi. 

70. O da şöyle dedi: "O halde, eğer bana tabi olacaksan, ben sana 
söylemedikçe h içbir şey hakkında bana soru sormayacaksın . "  

71 . Derken yola koyuldular. Nihayet, b i r  gemiye bindiklerinde 
(adam) gemiyi deldi. Musa, "Sen onu içindekileri boğmak için mi del
din? Doğrusu, şaşılacak bir iş yaptın . "  dedi. 

72. Adam, "Sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin, demedim 
mi?" dedi. 

73. Musa, "Unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük 
çıkarma!" dedi. 

74. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıkların
da, adam (hemen) onu öldürdü." Musa, "Bir cana karşılık olmaksızın 
suçsuz birini mi öldürdün? Anda/sun çok kötü bir iş yaptın!" dedi. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "(Musa ile o salih kişi) O ikisi 
tekrar yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocuğuna rastladılar. (Musa 'nın yol ar
kadaşı olan) O şahıs hemen onu (o çocuğu) öldürdü. Musa ona dedi ki: 'Bir cana 
karşılık olmaksızın (kimseyi öldürmediği halde) sen tertemiz bir canı öldürdün 
ha! Gerçekten de sen ne kötü bir iş yaptın !"  (Kehf, 18/74) 

Halkın Hızır dediği bu salih kişinin öldürdüğü bu çocuk, ayette "ğulam" yani 
genç çocuk diye adlandırılmaktadır. Bundan dolayı onun belirli bir yaşta oldu
ğu anlaşılıyor. Bu çocuğun buluğ (erişkinlik) çağına yakın olduğu bilinmektedir. 
Bunlara bakınca da çocuğun temyiz sahibi akıllı bir kişi olduğu anlaşılıyor. Çocuk 
yetişkin değil de küçük olsaydı 'Musa Aleyhisselam ve arkadaşının hikayesinin 
anlatıldığı Hızır hadisinde bu hususa bir işaret olurdu. 

Hadiste şöyle geçmektedir: "Bu çocuk ebeveynine ulaşsaydı onları zorluğa 
sokacaktı. " Bundan dolayı da bu çocuğun o zamanın şeri' atine yani yasalarına 
göre yetişkin olduğu yani yasaların öngördüğü erişkinlik şartlarına sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Durum bu olunca bazı İslam alimlerinin: "Erişkin insanlar rüya 
görüp cünüp olmalarından önce yasal ve dini sorumluluklarla mükellef tutul
muştur. " İmamlardan Ebu Hanife ve İmam Ahmed'le bazı arkadaşları ve bazı 
kelam alimleri ile Ebu' l-Hattab ta aynı fikri paylaşırlar. 

Bu açıklamalardan sonra bu çocuğun kendi döneminin yasalarınca eriş
kin olmasa da iman açısından sorumluluk yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
konumdaki bir çocuğun Allah ' ı  inkar etmesi geçerlidir. Böyle birisi İslam' ı  terk 
ederek dinden çıktığında da ona mürtedin hükümleri uygulanır. Bu durumlarda 
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öldürülmese de yasal olarak erişkin oluncaya kadar beklenir. Sonra da gereken
ler uygulanır. Kafirliğinden dolayı dövülmesi ve eğitime tabi tutulması namazı 
terk etmesinden dolayı eğitime ve terbiyeye tabi tutulmasından daha büyük bir 
olaydır. 

Ayette salih bir kul olarak geçen ve halkın Hızır dediği kişinin öldürdüğü 
gencin erişkin olduğunda kuşku yoktur. Ama erişkin olmadan öldürseydi de ve
rilmek istenenin ruhuna uygun düşerdi. Zira bu salih kimse kendiliğinden değil 
ama Allah' ın emriyle hareket etmekteydi. O salih insanın zaten o çocuğu öldür
mesi ana ve babasının inancını korumak içindi . Peki yapılmasa olur muydu? 
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75. Adam, "Sana, benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim 
mi?" dedi. 

76. Musa, "Eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, 
artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu, tarafımdan (dilenecek son) 
özre ulaştın (bu son özür dileyişim)" dedi. 

77. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan 
yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkıl
maya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. 
Musa, "isteseydin bu iş için bir ücret alırdın" dedi. 

78. Adam, "işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir" dedi. "Şimdi 
sana sabredemediğin şeylerin içyüzünü anlatacağım . "  

79. "O gemi, denizde çalışan birtakım yoksul kimselere ait idi. Onu 
yaralamak istedim, çünkü onların ilerisinde, her gemiyi zorla ele geçiren 
bir kral vardı. "  

80. "Çocuğa gelince, anası babası mü'min insanlardı. Onları azgınlı
ğa ve küfre sürüklemesinden korktuk. " 
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Tefsiri: 

Bedai 'ut-tefslr ---------- -- -- · - -·--

Nitekim şanı yüce olan Allah bu hususta şöyle buyurmuştur: "Biz onun, ana 
ve babasın ı  azgınlığa düşürerek küfre sürüklemesinden korktuk. " (Kehf, 18/80) 

Bu çocuk mal varlığı ve bedensel gücü ve kuvvetiyle Müslümanların üzeri
ne gittiğinde onun kötülüğünü bertaraf edebilmek için öldürülmesinden başka 
yol kalmayacaktır. Öyleyse bu iş için öldürülmesi uygundur. Çocuk dahi olsa 
Müslümanlara silah çekip onlarla vuruşmuşsa öldürülür. Ama nereden bilinebilir 
ki, bugünün çocuğu büyüyüp malı ve kuvvetiyle ana babasını veya diğer in
sanları dinlerinden döndürmek için uğraşacak? Bu durum görünmez olan gayb 
alemindendir. Onu bizim bilmemiz imkansızdır. Gayb konusundan olarak İbnü 
Abbas ' ın gençlerin öldürülmesi hakkında fetva vermekte olan birine : "Hızır' ın 
gençler hakkında bildiklerini biliyorsan onları öldür. Ama eğer onun bildiklerini 
bilmiyorsan yapma" dediği rivayet olunmuştur. 

Bu hususta şunlar da söylenmektedir: Ceza hukuku ve yasaların bir kuralı 
olarak işlenmedik bir suç için ceza verilmez. Allah ' ın yasasında da böyledir. Nok
sanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah, kendisi kullarının 
neler yapacağını bildiği halde onları önceden cezalandırmaz. Suçlarını işledikten 
sonra herkesin suçuna göre hak ettiğini verir. İnsanlar suçları işlemeden önce 
onları öğüt ve korkutma ile uyarır. 

Hızır hikayesinde ise , şanı yüce olan Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği 
gayp aleminden bir bilgiye ulaşmış olmak adına herhangi bir şey yoktur. Orada 
yalnızca bir hikmete binaen yapılması ve yerine getirilmesi gereken bir takım 
yargılar vardır. Hz . Musa Aleyhisselam bunların sebeplerini de bilmiyordu. Bu 
olaylardan onun bilebileceği şeyler; ancak Hızır' ın tahrip ettiği geminin o yörede 
sakin olan insanlara aitti. Yöre hükümdarı eğer bu gemiyi görecek olursa sahip
lerinin ellerinden alacaktı .  Çünkü o her sağlam gemiye el koyuyordu. Hızır, tüm 
bunları yaparken büyük kötülükleri daha küçükleriyle gideriyordu. 

Bundan dolayı insan, zalim bir kimsenin Müslümanların mallarını ellerinden 
onlar yokken aldığını görecek olursa onun kötülüklerini bir başkasıyla gidermek 
isteyecektir ki, bu bir iyiliktir. Bu belayı gidermek için zalime ödeteceğinin ce
zası olamaz. Çünkü zulme karşı çıkanlar "Muhsin" dir. Onların aleyhine olarak 
zalimlere bir kolaylık tanınmaz. Yine bunun bir benzeri olarak başkasına ait bir 
hayvanın ölmekte olduğunu görüp onu boğazlayarak murdar olmasını önleyen 
kişi de Muhsindir. Kestiği hayvanın bedelini ödemesi gerekmez. 

Ayette geçen duvar da iki yetim çocuğa aitti. Onların babaları temiz bir insan 
idi . Bu durumu insanlar bilseler de Hz. Musa Aleyhisselam bundan habersizdi. O 
çocuk ta ihtimal ki, kafirlerden idi. Bunu da insanlar biliyorlardı .  Ama Hz. Musa 
bilmiyordu. Belki o çocuğun ana ve babası da durumu biliyorlardı ama ona karşı 
duydukları sevgi nedeniyle müdahale edemiyorlardı. 
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Durum bundan ibaret olunca ayette çocuğun kafirliğinin ispatlanmadan öl
dürüldüğü hakkında bir delil bulunmadığı gibi çocuğun kafir olmadığını gösteren 
bir şey de yoktur. Bunlar bir kenara dursun şanı yüce olan Allah sonsuz ilmiyle 
bu çocuğun büyüdüğünde kafir olacağını biliyordu. Bundan dolayı da Hızır' a bu 
bilgiyi öğretti . 

Bundan hareket ederek birileri şöyle diyebilirler: "Hızır bu çocuğu katlederek 
öldürmüştür. Ondan önce de Hz. Nuh aynı şeyi yapmıştı. Hani Nuh Allah' ı  inkar 
eden kafirlerin kendileri gibi kafir çocuklardan başkasını dünyaya getirmedikleri
ni ve onlardan başka yetiştirmediklerini öğrenince yeryüzündeki kafirlerin ve ço
cuklarının tamamen boğularak helak edilmesi ve böylece dünyanın geleceğinde 
zalimlerin kötülüklerinin ortadan kalkması için kabul olunacak bir dua etmişti . "  

Nuh suresinin 27. ayetinde bu hususla ilgili olarak şanı yüce olan Allah şöy
le buyurmuştur: "Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Ahlaksız ve 
kafirlerden başkasını da doğurmazlar. (ve yetiştirmezler) . Bu kafirlerin çocukları
nın doğarken sağlam ve temiz bir yaratılış üzerine doğduğu gerçeği bu ayetteki
lerle çelişki oluşturmaz. Ayette , "kafirler ve günahkarlar olarak" olarak geçen iki 
nitelik, değişmesi insanın elinde olan niteliklerdendir. Burada kafirlerin çocukla
rından her kafir ve günahkar olacağı yok et, denilmek istenmektedir. 672 

Şanı yüce olan Allah bu hususta şöyle buyurmuştur: "Musa ona dedi ki: 
'Bir cana karşılık olmaksızın (kimseyi öldürmediği halde) sen tertemiz bir can ı  
öldürdün ha! Gerçekten de sen ne kötü bir iş yaptın!  O (salih kimse veya Hızır): 
'Ben, sana benimle beraber olduğunda olacaklara sabredemezsin demedim mi '  
dedi. " (Kehf, 18/74-75) 

Bu ayette Allah' ın dilemesiyle olup biten bu şeyler arasından ısrarla üzerin
de durulan husus, yoksul kimselere ait olan bir gemiden çok belirsizlikleri olan 
çocuğun durumudur. Bu hususta ayetin devamında Şanı yüce olan Allah şöyle 
buyurmuştut: "Gemiye gelince, o gemi denizde (yük ya da insan taşıyarak) çalı
şan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların arkalarında 
(enselerinde ve peşlerine düşmüş) her (sağlam) gemiyi zorla alan bir kral vardı. " 
(Kehf, 18/79) 

Bu ayette arkalarında veya peşlerine düşmüş anlamına kullanılan yapı 
İbnü Abbas' ın kıratı ile arkalarında yerine onları yöneten anlamına gelmek üze
re "önlerinde veya başlarında bir kral vard ı "  şeklindedir. Ne var ki, bu kıraat 
şekli zayıf görülmüştür. Çünkü 'arka' kelimesi 1ön' kelimesinin benzeri ya da 
eşanlamlısı değildir. Arka kelimesi iki şeyin birbirine nispetidir. Çünkü bir şe
yin önünde bulunan bir başkasının arkasındadır. Burada böyle düşünmek akla 
daha yatkındır. 

672 Ahkamu Ehli'z-Zimmeti, (2/584 -587) 
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Mesela, o kişi, Zeyd'in arkasındadır, denilince 'Zeyd onun önündedir' denil
mek istenmiştir. Ayetteki 'arka' kelimesinin 'yönetimde veya başlarında' gibi bir 
anlama geldiğini savunanların delilleri pek yok gibidir. Bu hususta Aziz ve Celil 
olan Allah, İbrahim suresinin 16 .  ayetinde : "Ardından da (o inatçı zorbaya) Ce
hennem vardır. " Diye buyurmaktadır. Burada amaçlanan ise , o inatçı zorbanın 
ölümünün ardından Cehennem'e ulaşıp ona girmesidir. Yani  dünyadan ayrıl
masının hemen ardından hayatının sona ermesi hayatının gerilerde, arkalara ve 
ardında kalması demektir. 

'Arka, art ve geri' kelimeleri 'sonra' kelimesinin ifade ettiği anlamdan daha 
fazla bir uzaklık bildirir. Ama uzaklık bakımından da olsa arka kelimesi 'önce ' 
anlamında kullanılamaz. Zira burada bu tümleçler yer tümleci olarak değil ama 
zaman tümleci olarak kullanılmıştır. Bu yapıyı incelediğimizde, kişinin yaşadığı 
hayat denilen sürecin gerisi ve sonrası ile önü ve geleceği kavramını görürüz. 
Bu kavram gerek peşi ve öncesi gerekse önü ve sonrası kavramlarının birbirine 
orantısı gibidir. 

Birbirini andırır gibi olan bu kelimelerden olan; 'sonra' ya da 'sonrası' keli
meleri uzun bir zaman dilimine işaret eder. Mesela, insan, 'yarından sonra' de
diğinde gelecek zamana işaret ediyor demektir. 'Arkasında' ya da 'arkalarda' 
denildiğinde ise , burada yere işaret eden tümleç olduğundan insanın sırtının ar
kalarında kalan kısmı anlamı ifade eder. Öyleyse yer olarak gerilerde olmak sırtın 
gerilerinde kalmak demektir. 

Ayette geçen ve 'ardından da Cehennem vardır' ifadesinde 'arkasından, ar
dından ve sonrasından' gibi anlamlara gelen bir zaman tümlecidir. Burada 'ar
kasından ,  ardından ve sonrasından' anlamı zaman dilimi olarak insanın önünde 
bulunan ve gelecek zamanı bildiren bir tümleçtir. Bazıları bunların belirli bakım
lardan ortak bir konuma sahip olduğunu savunsalar da bunlar arasında ortaklık 
söz konusu değild ir. Nitekim bu hususlardan olarak şanı yüce olan Allah ' ın şöyle 
buyurduğunu belirtelim : "Ardından da ağır bir azap vardır. " Ve ''.A.rdından da (o 
inatçı zorbaya) Cehennem vardır. " Dikkat edilecek olursa bu ayetlerde 'Vera ' 
kelimesi 'arkasından, ardından ve sonrasından' gibi anlamlarda zaman tümleci 
olarak kullanılmıştır. 

Ama "Çünkü onların arkalarında (enselerinde ve peşlerine düşmüş) her 
(sağlam) gemiyi zorla alan bir kral vardı . " Ayetinde 'Vera ' kelimesi peş ve peşi
ne düşmek anlamınadır. Bazılarının dediği gibi "Önlerinde (veya) başlarında bir 
kral vardı " gibi bir yapıda kullanılmış olsaydı önlerinde, başlarında ve onları yö
netmekte olan' gibi anlamlara gelen 'emamehum'  ifadesi yönetim ve yönetmek 
açısından gerçeklere aykırı olmamakla beraber burada, peşlerinde ve peşlerine 
düşmüş, anlamını elde etmek için kullanılmış değildir. Çünkü burada sözü edilen 
onları yakalamak üzere hemen enselerine düşmüş arkalarında, peşlerinde bir 
kralın var oluşudur. 
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Bu ifadede, onlar her nereye dönerlerse kralın varlığı veya güçleri önlerine 
çıkmaktadır dolayısıyla kral her yerde onların hemen arkalarındadır. Bu husus
ların açık oluşu ortadadır. Bu bakımdan ayetlerin anlam itibariyle her iki hususu 
da kapsamış oluşu söz konusudur. Öyleyse kıraat ilmine göre okuyuş iki seçe
neklidir. Her hususta olduğu gibi burada da noksanlıklardan ve noksan nitelik
lerden uzak ve yüce olan Allah en doğrusunu bilendir. 673 

Nitekim şanı yüce olan Allah bu hususta şöyle buyuruyordu: "Gemiye gelin
ce, o gemi denizde (yük ya da insan taşıyarak) çalışan yoksul kimselerindi. Onu 
kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların arkalarında (enselerinde ve peşlerine 
düşmüş) her (sağlam) gemiyi zorla alan bir kral vardı . " (Kehf, 18/79) 

Yukarıda da açıkladığımız kadarıyla arkada,  arkasında, sırtında, ensesinde 
ve peşine düşmüş gibi bir anlam verdiğimiz 'Vera ' kelimesi; onları yönetmekte 
olan , önlerinde, başlarında ve karşılarında' gibi anlamlara gelen 'emamehum' 
kelimesi ile ardışık gibi kullanılma ihtimalinin düşünülmesi de bazılarının bu ko
nunun değişik anlaşılması nedeniyledir. 674 

81 . "Böylece, Rab/erinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve 
daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. " 

82. "Duvar ise şeh irdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında onlara ait bir 
define vardı .  Babaları da iyi bir insandı. Rabbin, onların olgunluk çağına 
ulaşmaların ı  ve Rabbinden bir rahmet olarak define/erin i  çıkarmaların ı  
istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım.  İşte senin, sabrede
mediğin şeylerin içyüzü budur. "  

83. (Ey Muhammed!) Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soru
yorlar. De ki: "Size ondan bir anı okuyacağım."  

84. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda 
(amacına ulaşabileceği) bir yol verdik. 

673 Bedfü'u' l-Fevfüd, (34/195 - 196) 

674 El-Fevfüdu ' l-Muşevvak, ( 1 65 - 1 66) 
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Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah Zülkarneyn' den bahsederken şöyle buyurmaktadır: 
"Biz (ihtiyaç duyduğu) her şey için bir sebep (yol, çözüm, araç ve kolaylaştırıcı 
neden) verdik. " (Kehf, 18/84) 

Bu hususta Ali bin Ebi Talha İbn Abbas'tan şöyle rivayet etmiştir: "Bu ayette 
geçen sebep, yol ve çözümler bilgi ve ilim anlamındadır. " Katade, İbnü Zeyd, 
İbnü Cüreyc ve Dahhak şöyle diyor: "Bu ayette Zülkarneyn' e verildiği söyle
nen 'sebep' dilediği her şeye ulaşsın diye kendisine sunulan ilimdir. " İbnü İshak 
benzeri bir ifade kullanarak: " istediği her şeye istediği şekilde ulaşabilmesi için 
kendisine verilen ilimdir. " Diyor. El-Müberred: "Ayette geçen ve 'sebep' denilen 
şey; bir şeyden hareket edilerek bir başkasına ulaşmak veya onu elde etmek için 
kullanılan şeydir. " Diyor. 

Kur'an bilgini bir çok müfessir ise, "Bu ayette, "biz ona her şey için bir se
bep verdik", ifadesindeki 'sebep' kavramı, yaratıklarla ilgili olarak ilim, bilgi ve 
yardım olarak neye ihtiyaç duyuyorsa kendisine verdik' anlamındadır" diyorlar675 
Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah, bu ayetteki 
'sebep ' kavramını :  "Sebeplere uydu (bağlandı, yararlandı ve onları takibetti) ", 
diye buyurarak bu kavrama ve önemine dikkat çekmektedir. 

Bu hususta Mücahid şöyle diyor: "Bu ayette 'sebep' yol , yöntem ve çözüm 
demektir" . Bu konuda şöyle de denilmiştir: "Ayette geçen ilk sebepten sonra 
ikincisi gelmektedir. Demek ki Allah Azze ve Celle amaçlarına ulaşsın diye ona 
birden çok sebep vermişti. O da sebeplere göre hareket etti. 676 

675 Tefsirü't-Taberl, (9/16 ) 
676 Şifau' l-Alll, ( 189) 
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85. O da (Batı'ya gitmek istedi ve) bir yol tuttu. 

86. Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde 
batar (gibi) buldu. Orada (kafir) bir kavim gördü. "Ey Zülkarneyn! Ya 
(onları) cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın" dedik. 

87. Zülkarneyn, "Her kim zulmederse, biz onu cezalandıracağız. 
Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğ
ratır" dedi. 

88. "Her kim de iman eder ve salih amel işlerse, ona mükafat olarak 
daha güzeli var. (Üstelik) ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. " 

89. Sonra yine (doğuya doğru) bir yol tuttu. 
90. Güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu kendileriyle güneş arasına 

örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. 
91 . lşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmı

şızdır. 
92. Sonra yine bir yol tuttu. 
93. İki dağ arasına ulaşınca, bunların önünde, neredeyse hiçbir sözü 

anlamayan bir halk buldu. 
94. Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Ye'cüc ve Me'cüc (adlı kavimler) yer

yüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel 
yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi?" 

95. Zülkarneyn, "Rabbimin bana verdiği (imkan ve kudret, sizin vere
ceğiniz vergiden) daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin 
de, sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım" dedi. 
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96. "Bana (yeterince) demir maden i getirin" dedi. İki yamacın arasın
daki boşluğu (dağlarla) bir hizaya getirince, "körükleyin!" dedi. Demiri 
eritip kor (gibi) yapınca da, "Bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine 
boşaltayım" dedi. 

97. Artık onu ne aşabildiler, ne de delebildi/er. 
98. Zülkarneyn, "Bu, Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi (kı

yametin kopma vakti) gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi ger
çektir" dedi. 

99. O gün biz onları bırakırız, dalga dalga birbirlerine karışırlar. Son
ra sura üfürülür de onları toptan bir araya getiririz. 

1 00, 1 01 .  O gün cehennemi; gözleri Zikr'ime (Kur'an'a} karşı perdeli 
olan ve onu dinleme zahmetine dahi  katlanamayan kafirlerin karşısına 
(bütün dehşetiyle) dikeriz! 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Ve gözlerini beni (ayet/erimi) 
görmemek için kapalı tutan ben i (ayet/erimi} duymaya tahammül edemeyen 
o kafirleri o gün Cehennemle karşı karşıya (yüzyüze} getirm işizdir. "  (Kehf, 
18/100-101 )  

Bu ayette iki anlama vurgu vardır: 

İlki: Allah Az.ze ve Celile anıldığında, ayetleri okunup hatırlatıldığında, 
O'nun birliğine işaret eden deliller gösterildiğinde ya da O'nun kudret ve kuvve
tinin hayranlık uyandırıp insanları aciz bırakan hususları hatırlatıldığında Allah' ı  
(c .c . )  inkar edenlerin gözleri perdelenmiş gibi olmaktadır ve adeta bir perdenin 
içine girmektedir. 

İkincisi: İnsanın anlama ve kavrama yeteneği olan kalp gözleri Allah' ı 
(c .c . )  inkar edenlerde Kur'an' ı anlamamaları , onun ayetlerini düşünmemeleri ve 
onların hükümlerine uymamaları için perdelenmiş adeta bir perdenin içine gir
miş gibi olmaktadır. Buradaki perde öncelikle kalbe inmekte ve oradan hareket 
ederek gözleri kapamaktadır. 677 

677 Şifau'l-Alil, (93) 
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1 02. İnkar edenler, ben i bırakıp da kullarımı dost edineceklerin i mi 
sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. 

1 03, 1 04. (Ey Muhammed!) De ki: "Ame/cr> en çok ziyana uğrayan; 
iyi iş yaptıklarını sandıkları hôlde, dünya hayatındaki çabaları kaybolup 
giden kimseleri size haber verelim mi?" 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "De ki, yaptıkları işler bakımın
dan en çok zarara uğrayanları bildirelim mi? işte onlar, iyi işler yaptıkların ı san
dıkları halde daha dünya hayatında iken çabaları boşa giden kimselerdir. " (Kehf, 
18/103-104) 

Allah Az.ze ve Celle ' nin rızasını, emir ve yasaklarını gözetmeden ve 
Resulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- sünneti doğrultusunda hareket etmeden bir 
takım işler yapanların yaptığı işlerin Allah katındaki durumu bu ayette ifade edil
mektedir. Ayete göre bu tiplerin yaptıkları her şey boşa gitmiştir. Ayrıca bu ayette, 
Nebi Aleyhisselam' ın elçilik nurundan aydınlık almayan ama kendilerine kaynak 
olarak insan belleklerinin çöplüğe dönmüş düşünceleriyle düşünce artıklarını se
çen fikir, görüş ve ilim sahiplerinin durumlarının da batıllığı anlatılmaktadır. 

Bu insanlar, kendilerine öncü, fikir babası ve ideolog olarak seçtikleri kim
selerin fikirlerine , belleklerinin ürettiklerine ve güçlerine tabi oldular. İnsanların 
görüşlerini değerlendirirken ve onlara yardım ederken onların değer ölçülerini 
asıl ölçü olarak kullandılar. Fikir babalarının ürettiği fikir, ideoloji ve sözleri iyice 
anladılar. Onları toplantılarında ve konuşmalarında insanlar arasında yaymaya 
çalıştılar. 

Nebilik müessesesinin, yani Resulullah aleyhisselam' ın Allah'tan getirdikleri
ni kendilerine kaynak edinmeyip onlardan yüz çevirdiler. Allah ile olan bağlarını 
son derecede zayıflattılar. Bu bağlar, neredeyse kırılıp yitecek gibidir. Resulullah 
Aleyhisselam' ın getirdiklerine , onlarla beraber olan değer ölçülerine ve onlara 
uyanlara düşmanca tavır takındılar. Bundan dolayı onların faziletlerden nasipleri 
de yoktur. 

Bir takım insanlar da tüm bunları anlayıp kendilerini bu tip olgu ve davranış
lardan kurtarmıştır. Bazı insanların fikir önderleri olarak seçtikleri kimselerin ileri 
sürdükleri isteklerinden, kendi hayatlarına egemen olma çabalarından, insana 
özgü tüm güçlerini onların istekleri doğrultusuna vermekten ve onları yorumla
maya çalışmaktan vazgeçerek Allah' ın ayetlerini ve Resulullah aleyhisselam' ın 
hadisleriyle siretini benimserler. 

Bu insanlar, bir öncekilerin aksine olarak insanların görüş ve düşüncelerini 
ayetlerle hadis ve siretin ölçüsüne vurarak değerlendirirler. Bir sözün ya da fikrin 
kabulü için ayetlerin ve hadislerin onayını öngörüp vahyin aydınlatmadığını ve 
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doğru bulmadığını kabul etmezler. Bu tutum öyle bir şeydir ki; ayetlerle hadis
leri ölçü kabul eden bu insanlardan hiç birini arzuladığı ve sevdiği bir hususta 
da olsa kendi nefsinin istekleri doğrultusunda hareket ettiğini ve fikir belirttiğini 
göremezsiniz. 

Düşünün bir kez, ilim öğrenip bilgili ve alim olmak uğruna tüm gücüyle ha
reket eden, tüm vaktini harcayan ve insanların ne dediğine aldırmayıp yoluna 
devam eden ama kendi yolu Resulullah Aleyhisselam'ın hadisleriyle siretini be
nimseme yoluna aykırı düşen asi ve itaat etmeyen azgın bir kula gösterilen acıma 
ve rahmete yazık değil mi? 

Peygamberleri gönderen noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak ve 
yüce olan Allah' a  yönelmeyen, O'nu bir ve tek tanımayan, O'na yönelip piş
manlık duyarak tevbe etmeyen ve kendini nimetlendiren sevgi ve sevince kalbini 
kapatan kula gösterilen acıma ve rahmete yazık değil mi? 

Böyleleri doğru yoldan sapıtmış ve kovulmuş olmalılar. Zira tüm hayatlarını 
bir takım fikirlerin veya mezheplerin kapılarına tutunarak geçirmiş, en adi ve en 
değersiz menfaatlar dışında pek bir şey elde edememişlerdir. Noksan nitelikler
den ve noksanlıklardan uzak ve yüce olan Allah' ın hakkı için bu insanların bu 
şekilde yaşantılarını sürdürüp bitirmelerinin nedeni kalp gözlerini hakka karşı kör 
etmiş ve akıllarını da şaşkın bir duruma getirerek onları doğru yoldan saptırmış 
bir fitneden başka bir şey değildir. 678 

1 05. Onlar, Rab' ferinin ayetlerini ve O'na kavuşacakların ı  inkar eden, 
böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için 
bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. 

1 06. işte böyle. inkar etmeleri, ayet/erimi ve Peygamber/erimi alay 
konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. 

1 07, 1 08. Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için 
içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrıl
mak istemezler. 

678 İctima'u'l-Cüylış, (25) 
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Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır : "İman edip de iyi işler yapan 
ve iyi davranışlarda bulunan kimselere gelince onlar için makam olarak Firdevs 
cennetleri vardır. Orada sonsuza dek kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemez
ler. " (Kehf, 18/107-108) 

El-Firdevs: Cennet' in çoğuluna verilen bir isimdir. Cennetler anlamına gel
diği gibi Cennetlerin en yücesi ve en faziletlisine de denilmektedir. Cennetler 
derken Firdevs kelimesinin kullanılması sanki daha gerçekçi ve daha layıktır. 

Firdevs kelime itibariyle bahçe demektir. Tıpkı bostan kelimesinin çoğulu 
olarak besatin kullanıldığı gibi bunun çoğulu da Feradis gelir. 

Ka'ab şöyle diyor: "İçerisinde üzümlerin olduğu bahçeye bostan (Firdevs) 
denir. " Leys: "Firdevs, kürm denilen bir cins üzüm bahçesine denir. " Diyor. Ba
zıları : "Firdevs, mer'aş veya kürm denilen üzüm türünün yetiştiği bahçedir. " Di
yorlar. 

Dahhak: "Firdevs, ağaçları ve bitkileri sık ve birbirine girift olan bahçeye 
denir. " diyor. Müberred de Dahhak ile aynı fikri paylaşıyor ve: "Araplar'dan 
işittiğim kadarıyla Firdevs, ağaçları birbirine girift ve ağaçlarının çoğu üzüm olan 
bahçedir. Çoğulu, Feradis gelir. Bundan dolayı da Şam'da sık ağaçlı bahçelere 
açılan kapı 'Babu'l-Feradis' diye adlandırılmıştır. " diyor. 

Bu hususta Cerir şöyle bir beyt söylemiştir: 
Atlılara dedim ki, yeniden yolunuz düşerse ziyaret için bize 
Feradis kapısı ' ndan geçin ne ay görün ne de güneş düşsün size 

Bu hususta Mücahid şöyle diyor: "Bostan kelimesi Rumca' dır." Bu kelimeyi 
tercih eden Zeccac'dır. Şöyle diyor: "Bu kelime Rumca olup Arapça'ya geçmiştir. 
Zaten Firdevs kelimesinin aslı da içerik açısından bostan kelimesi gibidir. Aynı 
şeyleri kapsamaktadır." 

Şair Hassan şöyle demiştir: 
Allah' ın vereceği sevapların tümü kalacaktır, 
Firdevs cennetleri oralarda ebedi olacaktır. 679 

679 Firdevs kelimesinin anlamında doğru olanı İbnü Cerir Taberi'nin tercihidir. ( 1 6/37) Bu hu
susta rivayet olunan bir hadiste Firdevs' in Cennetin ortası ve en yüksek yeri anlamında 
olduğu anlatılıyor. İmam Buhari, eserinin "el-Cihad ve's-Siyer" bölümünün "Dercatu'l
Mücahidine fi-Sebili'llah" başlığı altında rivayet etmiştir. (6/14) Buradaki hadiste: "Allah'tan 
bir şey isteyecekseniz Firdevs' i  isteyin. Çünkü Firdevs Cennetin ortası ve en yüksek yeridir" 
diye geçmektedir. Aynı hadis için bknz. Hadi'l-Ervah, (88 -89) 
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1 09. De ki: "Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa 

ve bir o kadar da ilave etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri 
tükenmeden önce denizler tükenirdi. " 

1 1  O. De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana 
'Sizin ilôh' ınız ancak bir tek ilôhtır" diye vahyolunuyor. Kim Rabbine 
kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi 
ortak koşmasın. " 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Artık Rabbine kavuşmayı iste
yenler iy i işler yapıp Rabbine hiçbir şeyi ortak koşmasınlar. " (Kehf, 18/1 10)  

İşte bu ayette anlatılan salih ve makbul amellerdir. Şanı yüce olan Allah 
bu ameller dışındaki hiçbir ameli kabul etmeyecektir. Bu ameller Resulullah 
Aleyhisselam' ın sünnetine uyularak ve Allah Azze ve Celle'nin rızası umularak 
yapılır. İyi ve hayırlı işler yapacak olanlar işlerini yalnızca bu iki kurala uya
rak gerçekleştirebilirler. Bunun için de Allah Azze'nin ayetlerini ve Resulullah 
Aleyhisselam' ın hadisleriyle siretini bilmek gereklidir. Yani bu işler ilmi gerektirir. 

İnsanlar eğer Rablerini tanımazlar ve gereği gibi bilmezlerse O' nun ne is
tediğini de bilemezler dolayısıyla ameller yalnızca ilimle bilmekle makbul olur. 
İlim ihlasa götüren bir kılavuz ve rehberdir. İhlas ise , Resulullah Aleyhisselam'a 
uymanın rehberidir. 680 

Çünkü Allah Azze ve Celle kendisinden başka ilah olmayan tek ilahtır. Bun
dan dolayı da ibadet yalnızca O'na ve O'nun rızasını kazanmaya yönelik olma
lıdır. İlahlıkta tek oluşu nedeniyle kendisine ibadet edilmeye layık oluşunda da 
tek olmalıdır. Salih ameller denilen hayırlı ve iyi işler iki yüzlülük ve gösterişten 
uzak ama Resulullah Aleyhisselam'ın sünnet ve siretine bağımlı ve ona uygun 
olmalıdır. 

Allah kendinden razı olsun, Ömer Bin el-Hattab' ın şöyle dua ettiği rivayet 
olunmaktadır: "Allahım! Yaptığım tüm amellerimi salih amel eyle . Tüm amelleri
mi yalnızca senin rızan uğruna halis eyle . Amellerim içerisinde senden başka hiç 
kimse için bir şeyler bulunmasın . "  681 

680 Miftahu Dari's-Seadeti, (90) 
681 Bu hadisi İmam Ahmed bin Hanbel "Zühd" adlı eserinde rivayet etmiştir. Aym hadis 

Kenzu'l-Ummal adlı eserde de geçmektedir. ( 11275) 
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İbadet ederken Allah'a eş koşmak ibadetin tüm sevabını ve mükafatını gi
derir. Eğer ibadet farz bir eylem ise cezayı da gerektirir. Bu durum kendisini hiç 
ibadet etmemiş bir konuma düşürecektir.Bundan dolayı da farz bir ibadetin ye
rine getirilmemesi de yine cezayı gerektirecektir. 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden yüce ve uzak olan Allah Azze ve 
Celle kullarına ibadet etmelerini emrederken ibadetin yalnızca kendi rızasını 
kazanmak için yapılmasını yani halis ve salih amel olmasını emretmiş ve bu 
hususta şöyle buyurmuştur: "O (Allah ) onlara yaln ızca dini O'na özgü kı larak 
ve hanifler olarak Allah 'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri 
emrolunmuştu. Sağlam din de budur. " (Beyyine, 98/5) 

İbadetlerini Allah'ın rızasını kazanmak için yapmayanlar kendilerine emre
dilmiş bir farzı bırakarak boş şeylerle uğraşmış olurlar. Bundan dolayı yaptıkları 
kabul görecek değildir. Bir kudsi hadiste şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: 
"Benim ortaklara ve ortaklığa ihtiyacım yok. Bir amel işlerken benim rızamdan 
başka birini amaçlayanlar bana ortak koşmuş olurlar. Onların amelleri bana or
tak koştukları şeyler için olduğundan ben onlardan uzağım. " 682 

Şanı yüce olan Allah ' ın kabul edeceği ameller yalnızca kendisinin rızası 
uğruna ve Resulünün -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetine uyularak yapılanlardır. 
Tüm bunların gerçekleştirilmesi yani amellerin kabulü için Allah' ın (c .c . ) rızasını 
kazanmak ve Resulünün sünnetine uymak gereklidir. Bu iki şart olmadan amel
ler makbul olmaz. Bu iki şart için ilme ihtiyaç vardır. Bu ilim için ise Resulün 
-sallallahu aleyhi vesellem- getirdiklerinin bilinmesi gerekir. Eğer kişi tapınacağı şahsı 
tanıyamaz ise onun isteklerini , emir ve yasaklarını da bilemez. İlim ihlasa götüren 
rehberdir. İhlas ise , Resulullah Aleyhisselam'a uymanın rehberidir. 683 

682 Bu hadisi İmam Ahmed, (4/215 NO: 17919) ,  İbnü Mace (NO: 3388) ile Sahih adlı eserinde 
Zühd bölümünün Riya ve's-Sem'a başlığı altında ve eserinin Tefsir bölümünde Kehf suresi
nin tefsirine dair başlığı altında 'Hasen' derecesiyle (5/294) rivayet etmiştir. Bunların tümü 
Ebu Sa'id Bin Ebi Fudale'den aktarılmadır. Şöyle diyor: Resulullah'tan (a.s.v. )  işittim şöyle 
buyurdu: "Gerçekleşeceğinde hiç kuşku olmayan kıyamet gününde Allah (c.c) insanları 
topladığında bir anonsçu şöyle seslenir: 'Allah için amel yaptığını ama ameline şirk karıştı
ran kimin için amel yaptıysa karşılığını ondan alsın' . "  Bunun için ayrıca bknz. El-Cevabu'l
Kafi, (ed-Dau ve'd-Devau, 196) 

683 Miftahu Dari's-Seadeti, (90) 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 
1 .  Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. 
2. Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya 'yı rahmetle anışıdır 
3. Hani o, Rabbine gizlice niyaz edip yalvardığında; 
4. Demişti ki: "Rabbim, gerçekten kemiklerim zayıflayıp gevşedi; 

ağarmış saçıyla başım alev alıp tutuştu. Rabbim Sana duam sayesinde 
bedbaht olmadım. "  

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah, Zekeriyya Aleyhisselam'dan bahsederken şöyle bu
yurmaktadır: "O (Zekeriyya) dedi ki, 'Rabbim! Gerçekten de vücudumun ke
mikleri gevşedi. Saçlarım ihtiyarlıktan ağarıp bembeyaz oldu. Ve ben, Rabbim! 
Sana ettiğim dualarımda (veya onlar sayesinde) hiç mutsuz olmadım " (Meryem, 
19/4) 

Bu ayette Hz. Zekeriyya'nın duası elealınarak yapılan bir benzetme ayetin 
anlatımı içerisinde yeralmıştır. Bu benzetmede Zekeriyya Aleyhisselam'ın "başı
mın saçları tutuştu ihtiyarlıktan bembeyaz oldu " ifadesinde kelimelerin gerçek 
anlamları dışında olarak saçların alevlerle tutuşması mecazı yapılmıştır. Alevin 
beyazlığı kuvvetlidir. Bundan dolayı ihtiyarlığın gerçekten çok ilerlemiş oluşu do
layısıyla ihtiyarlık alevinin saçları tutuşturarak bembeyaz hale getirdiği vurgulan
mıştır. 684 

684 K.Kerim'deki istiareler, kısımları ve türlerinin tanıtımında bu hususla ilgili olarak gereken 
bilgiler verilmiştir. 
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Ayette bu mecazın dışında olarak üç husus daha göze çarpmaktadır: 

İlki: Bu ayette kullanılan anlatım tekniğine göre üç şey sırasıyla 1 (yani cüm
le yükleminin öznesi ) ,  2 (yani eylemler) ve 3 (sonuçlar) diye ele alınarak ara
larındaki ilgi sebebiyle birinci ile ikinci birbirine eklenmiş gibidir. Yine bu ilişki 
nedeniyle birinci çokça anılmaktadır. Bu cümlenin yüklemi de zaten birinci ile 
yani cümlenin öznesi ile ilgilidir. Cümlenin ifadesi yapısal olarak bazı durumlar
da değişmez bir konumdadır. 

İkincisi: Cümlenin kelimeleri arasındaki ilişki ortaya çıkmaktadır. Mesela : 
Karşımızdakine; "ter akıtıyorsun veya ter döküyorsun" (yani terliyorsun) " ,  yahut 
"Zeyd temiz nefisli bir kimsedir (yani Zeyd kişilik veya ahlak olarak temiz bir kim
sedir)" , dersek bu cümlelerde yüklemlerin belirli anlamlar elde edilebilmesi için 
belirli nedenlerle değiştirildiğini görürüz. Ayette geçen "başın saçları alevlendi 
(yani saçlar ihtiyarlıktan bembeyaz oldu) "  ifadesi de bu mecaz anlatımın mantı
ğına uymakta ve kendi sebeplerine dayanmaktadır. 

. 

Bu ayette takibedilen metodu ve mecazi anlamı terk edip başka bir anlatım 
tercih edecek olursak ayetin ifadesini değiştirmemiz gerekir. Bu durumda da; 
"başın saçları alevlendi (yani saçlarım ihtiyarlıktan bembeyaz oldu)"  ifadesi yeri
ne kelimelere bağlı kalarak "ihtiyarlık saçları tutuşturdu" dersek anlamı bozmuş 
olmamakla beraber pek şık bir ifade de seçmiş olmayız. 

Öyleyse "ihtiyarlığın saçları tutuşturması" veya "ihtiyarlıktan dolayı saçla
rın alevlenmesi" ifadelerinin daha doğru oluşları ve bunların nedenleri nelerdir? 
Diye sorulacak olursa şöyle söylenmesi doğru olur sanıyoruz: "İnsanların saçla
rına ihtiyarlıktan dolayı gelen kırlanma ve ağarma insanda ihtiyarlığın her ba
kımdan başladığının ifadesidir. Ayette de ihtiyarlık alevinin başı alevlendirmesi 
saçların siyah kalmaması pahasına tamamen beyazlaşmasıdır. " 

İnsanlar ihtiyarlıktan bahsederken "ihtiyarlık başı tutuşturdu" derler. Nitekim 
evin bir bölümünde yangın çıkışını anlatmak için "evde ateş kendini gösterdi" 
denilir. Şanı yüce olan Allah Kur'an'da bunun benzeri anlatımlara yer vermiştir: 
" . . .  Ve yeryüzünü kaynak gözeleri halinde fışkırttık . . .  " (Kamer, 54/12) 

Elbette ki ,  bu ayette belirtilen husus yeryüzünün bir tek su kaynağı gözesi 
haline gelmiş olması değildir. Burada kastedilen husus, yeryüzünde birçok kay
nağın oluşturulmuş olması ve hepsi birden fışkırınca yeryüzünün tek bir kaynak 
haline gelmiş gibi olmasıdır. 

Üçüncüsü: Ayette baş anlamına gelen "re's"  kelimesi "herhangi bir baş" an
lamına olmakla beraber başına belirteç takısı olan "Er.' geldiğinden herhangi bir 
isim tamlaması yapılmaksızın bir kelime kullanılarak "başı " anlamı elde edilmiş
tir. Bundan dolayı da o artık "belirli bir baş "tır. Buradaki anlatım yerine "baş 
( ihtiyarlıktan) tutuştu ve güzellikler gitmeye başladı" ' deseydik şu ayetin ifadesi 
gibi olurdu: 
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Nitekim Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "O gün (bir bakarsınız) biz, 
onları birbirlerine çarpıp çalkalanır  bir durumda bırakmışızdır. " (Kehf, 18/99) 

Burada kullanılmış olan "dalgalanmak" ifadesi asli anlamıyla suyun hare
ketinden oluşmaktadır. Ama ayette suyun bu hareketi insanoğlunun birbirlerine 
çarpıp durması şeklinde bir mecazda kullanılmıştır. Bir başka ayette de Şanı yüce 
olan Allah şöyle buyurmuştur: "Ağarmağa başladığında sabaha an dolsun ki, " 
(Tekvir, 81/18) 

Bu ayetin cümle yapısında kullanılan anlatım mecazi bir ifadedir. Çünkü 
kullanılan yüklem canlı olanlar için kullanılmakta iken ayette "sabahın ağarması " 
şeklinde mecazi olarak cansız için de kullanılmıştır. Yani cümlenin gerçek anlamı 
"sabah vakti nefes alıp vermeye başladığı zamana andolsun" demektir. 

Bir başka ayette ise bununla ilgili olarak noksanlıklardan ve noksan nitele
melerden uzak ve yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: '1\d kavminde de (sizin 
için ibretler vardır. ) Onlara kasıp kavuran (her şeyi sonuçsuz hale getiren ve hiçbir 
yarar getirmeyen) rüzgarları göndermiştik. " (Ez-Zariyat , 51/41 )  

Bu ayette de bir mecaz söz konusudur. Burada kullanılan "kasıp kavuran" 
diye anlamlandırdığımız "akfm " kelimesi genel olarak "çocuğu olmayan ve kı
sır olan" kadınlar için kullanılmakta iken burada mecazi olarak rüzgarlar için 
kullanılmıştır. Bu iki kullanım şeklinde ortak olan husus her ikisinin de üretken 
olmamasıdır. 685 

Zekeriyya Aleyhisselam'ın sözleri ise şöyle idi :  "Ve ben, Rabbiml Sana ettiğim 
dualarımda (veya onlar sayesinde) hiç mutsuz olmadım. " (Meryem,  19/4) 

Buradaki duanın bir istek duasıdır. Anlamı ise , "çağrılarıma cevap vermekle , 
dualarımı kabul etmekle ve benim ihtiyaçlarımı gidermekle beni alıştırdın . Ama 
beni reddederek hem maddi hem de manevi olarak mahrum ve mutsuz etme
din . "  Şeklindedir. 

Bu duada, birinden özellikle Allah Azze ve Celle' den bir şeyler istemek için 
birini veya bir şeyi aracı kılmak olan tevessül söz konusudur. Burada Zekeriyya 
Aleyhisselam' ın Şanı yüce olan Allah' tan geçmiş dönemlerdeki dualarını ve is
teklerini kabul etmesi ve ardından da istediklerini kendisine cömertçe bağışlama
sı hususunu gündeme getirerek vurgulamıştır. Kişi istekte bulunacağı kimseden 
bir şeyler isterken tevessül etmek isterse şöyle der: "Falan falan zamanda sana 
şöyle şöyle iyilik yapan kişi benim . Onun hatırına sen de bana şöyle şöyle bir iyi
lik yap ."  Bunu dedikten sonra o kişi hoşça karşılanır ve ihtiyaçlarının giderilmesi 
için gerekenler yapılır. 

685 El-Fevfüdü"l-Müşavvak, (46 -47) 
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Zekeriyya Aleyhisselam' ın Şanı yüce olan Allah'tan çocuk isteyeceği zaman 
Rabbinin geçmiş dönemlerdeki iyiliklerini ve kendisini mutlu edişini isteklerin
den önce sıralamış sonra da isteklerini bildirip ihtiyacının giderilmesi için dua 
etmiştir. 686 

q,r \ o  \;,;.. • ,ı ' , ,  - , _ - · - - jJ ,  ' " � ' ';f._:.,  .!. , , J ' ' \ - � i-J!.J ..:...ı .r-!. Y..J ,J İ Y- - İ J 
5. "Gerçekten ben, arkamdan gelecek akrabamdan endişe ediyo

rum. Hanımım da kısırdır. Bundan dolayı bana lütfundan bir veli (oğul) 
bağış/al 

6. "Ki bana da mirasçı olsun .  Yakuboğullarına da mirasçı olsun. Rab
bim, sen onu rızanı kazanacak bir kişi kıl!" 

7. (Allah buyurdu) : "Ey Zekeriyyô, gerçekten Biz sana Yahya adında 
bir oğul müjdeleriz, bundan önce kimseye bu adı vermemiştik. " 

8. Dedi ki: "Rabbim, zevcem kısır bir kadın, benim ise yaşlı lıktan 
kemiklerim kurumuşken; nasıl oğlum olabilir?" 

9. (Melek) dedi ki: "Öyle. (Fakat) Rabbin buyurdu ki: Bu benim için 
pek kolaydır. Çünkü sen daha önce bir şey değilken, sen i  yarattım. " 

1 0. (Zekeriyya) : "Rabbim, bana bir alamet ver (ki onunla eşimin ha
mileliğin i  bileyim)" dedi. "Senin alametin sapasağlam olduğun halde 
insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır" buyurdu. 

1 1 .  Mabedden kavminin karşısına çıkıp onlara: "Sabah akşam tesbih 
edin!" diye işaret etti. 

686 Bedfü'ü'l-Fevfüd, (3/4 -5) 
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12. "Ey Yahya, Kitabı (Tevratı) tam bir kuvvetle al!" Biz ona h ikmeti 
daha çocuk iken verdik. 

1 3. Katımızdan ona bir kalb inceliği ve bir temizlik de verdik. O takva 
sahibi bir kimse idi. 

14.  Ana-babasına karşı itaatkardı. Büyüklük taslayan ve isyankar bir 
kimse değildi. 

1 5. Doğduğu günde, vefatı gününde ve diri olarak kaldırılacağı gün
de selam olsun ona. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Doğduğu gün de öleceği gün 
de canlı olarak diriltileceği {kabirden kaldırılacağı) gün de selam ona (Yahya'ya) 
olsun", (Meryem, 19/15) 

Bir diğer ayette şanı yüce olan Allah şöyle buyuruyor: "Doğduğum gün 
de öleceğim gün de canlı olarak diriltileceğim (kabirden kaldırılacağım)  gün de 
selam bana olsun'', (Meryem, 19/33 )  

Bu  ayetlere dikkat ettiğimizde aklımıza şöyle bir soru gelebilir: "Bu ayetler
deki Yahya Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ın anlatılan hikayelerinde neden 
bu üç vakitte selam onlara olsun deniyor?" 

Bu işlerin en doğru olanını Allah Azze ve Celle bilir. Diyelim ve şöyle yo
rumlayalım: Kişinin kendisine ya da bir başkasına esenlik dilemesi yani " (bana, 
sana, ona vs gibi) Selam olsun" demesi, yalnızlık ve tek başınalık dünyasında 
ve ümitlerin aşınıp helak olması yakın olan bir insanın kendini bıraktığı yer ve 
zamanda ona bir destek olsun ve onu hayata özendirsin diyedir. Nitekim sıkın
tıların ve olumsuzlukların bulunduğu yerlerde "selamette yahut esenlikte oluş" 
kişinin gayretini artırır hayatla olan bağını güçlendirir. 

Selamette oluş istek ve dileği hem pekiştirici bir unsur hem de önemli oluşu 
insanın üç yurdunu gündeme getirmektedir: 

İlki: Kişinin kendine yurt edinip yerleştiği yerden çıkıp bir başka yere göç 
etmesi nefsi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Çünkü nefis hayata, esenlikte ol
maya, yerleşik olduğu yöredeki insanlara ve onların arkadaşlığına karşı pek hırs
lıdır. Yerleşip bir yaşama düzeni oluşturduğu ve istikrar kazandığı bir yerden göç 
ederek bir başka yurda yerleşecek olursa yeni huzursuzlukları oluşacaktır. 

Hele bu yer dünya ise belaların, musibetlerin, felaketlerin ve zorlukların hatta 
imkansızlıkların çepeçevre sardığı bir yer olduğundan ana karnındaki bir bebek 
doğup şu dünyaya geldiğinde onun karşısına bir yandan dünyanın belaları, zor
lukları, musibetleri ve imkansızlıkları dikilirken diğer yandan pek çok fikir adeta 
onu çepeçevre kuşatır. Bu hususu vurgulamak için şair.şöyle demiştir: 



Dünyaya doğup gelince bir bebeğin, 
Hele ağlamasını bir inceleyin 
Bu ağlamanın var altında ilginç sırlar 
Ve karşılaştığı her şeyde de bir tehdit var 
Geniş bir dünyaya gelmişti hani niye ağlasın ki, 
İçinde bulunduğu yurdu bu dünyadan öylesine küçük ki . 

Çocuğun dünyaya gelişinin hemen ardından şeytan onun böğrüne böğrüne 
dürtükler. Çocuk da asli vatanı olan anasının karnından çıkıp yalnız ve kimsesiz 
kalışını anladığında ağlamaya başlar. Onu dünyada ilk karşılayan doktorlar, ebe
ler ve hemşirelerdir. Resulullah Aleyhisselam' dan bu husus hakkında bizlere bir 
takım haberler de gelmiştir. Nitekim insanın yaşadığı dünyada esenlikte olmayı 
istemesi dünya işlerinin pekiştirilmesi ve desteklenmesi amacına yöneliktir. 

İkincisi: İnsanlar ölünce ikinci olarak kendilerine yurt edindikleri bu dün
yadan ayrılıp "berzah " denilen yere veya konuma ulaşırlar. Şöyle bir benzetme 
yapıp bir örnek olarak vereceksek şöyle diyebiliriz: Berzah' ın (belki kabir olayı
nın) dünyaya olan oranı konum itibariyle ana karnının (veya rahminin) dünyaya 
olan oranı gibidir. Berzah (belki kabir) dünyaya göre çok küçük görünse de on
dan çok daha büyük, çok daha geniş ve çok daha önemlidir. İnsanın ölümünde 
ona selamet dilenmesi de bu kabilden olarak çok önemlidir. 

İnsanın üçüncü yurdu ise: Kıyamet yurdudur. O gün, Allah Azze ve Celle'nin 
tüm insanları ve diğer canlıları yeniden dirilteceği gündür. İnsanların üçüncü ve 
son yurdu olan Kıyamet gününün diğer yurtlara olan oranı müthiş farklıdır. Bu 
yurt için esenlik istemek diğerlerine oranla son derecede büyük bir öneme sa
hiptir. Çünkü bu yurdun helaki olmaz, orada ölümden bahsedilmez, hastalığı 
tedavi edilmez ve yoksulluğu da aşılamaz. Öyleyse şöyle bir bakın ve hangi yur
dun selameti ve esenliği daha önemlidir ve hangisinde esenliğe daha çok ihtiyaç 
duyulur? 

Bunları inceledikten sonra K Kerim' in değerini ve muhtevası içinde yer alan 
sırları, hazineler değerindeki bilgileri ve ilim h ikmet sahibi tüm akıllı yaratıkları 
bile bir kısmını dahi sayıp dökmekten aciz bırakan ilimleri iyice anlayıp kavrayın . 
Selam' ı  inceleyip dostluktan ve yalnızlığın gidişatından kaynaklanan selamette 
ziyadelik ne demektir ve selam'a,  esenlik dileklerine ve selamette oluşa neden bu 
kadar ihtiyaç duyulmaktadır? Araştırınız. 

Düşünün ki, sıkıntıların ,  belaların ve imtihanların dünyasından çıkıp yalnız
lık, kimsesizlik ve korkuların egemen olduğu insanoğlunun üçüncü dünyası olan 
kıyamet yerinde ve o günde her şeyinden soyutlanarak yalnızca tüm amelleriyle 
ve yalnız başına Allah Azze ve Celle'ye sunulacaktır. İçinde yalnız yaşamak üze
re yaratılmış olduğu bir dünyadan içinde büyük büyük kalabalık topluluklarla 
yaşayıp ameller işlemek üzere geldiği bir başka dünya olmak üzere iki dünyayı 
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da yaşamıştır. Her iki dünyada da selamete ve esenlikte olma�·a son derecede 
muhtaç idi. Ama bu üçüncü dünyasında ise diğerlerinden daha çok esenliğe 
ve selamete ihtiyacı var. Öyleyse bu ahiret yurdunda Allah' ın kereminden, lüt
fundan, mübarek varlığından, ihsanından ve bağışlamasından umarak O'ndan 
selamet ve selamette olmayı dileyelim. 687 
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16 .  Kitabda Meryem 'i de an! Hani o, kendi ailesinden doğu tarafında 
bir yere çekilmişti. 

1 7. Sonra onlarla kendi arasında bir perde germişti. Derken Biz ona 
Ruhumuzu (Cebrai/'i) gönderdik. Ona tam bir insan suretinde göründü. 

1 8. (Meryem Onu görünce): "Senden Rahmôna sığınırım.  Eğer takva 
sahibi bir kimse isen (bana ilişme) " dedi. 

1 9. O da dedi ki: "Ben ancak senin Rabbinin gönderdiği elçisiyim. 
Sana temiz bir oğul vermeye geldim. " 

20. Meryem dedi ki: "Bana hiç bir insan (erkek) eli değmemiş iken 
ve ben fah işe de olmadığıma göre benim nasıl bir oğlum olabilir? " 

21 . Dedi ki: "Evet, durum dediğin gibidir. Fakat Rabbin: O bana ko
laydır. Biz onu insanlar için (kudretimize) bir ayet (belge) ve bizden bir 
rahmet kılacağız, diye buyurdu. Buna dair hüküm verilmiş, b itmiştir. " 

22. Derken ona hamile kaldı. Onunla yalnız başına uzak bir yere 
çekildi. 

23. Sonunda doğum sancısı onu kuru bir hurma ağacına dayanmaya 
mecbur etti. "Keşke, bundan önce ölseydim de büsbütün unutulsay
dım " dedi. 

687 Bedai 'ü' l-Feviıid, (2/168 - 169) 



Sure:  19 • Meryem Sures i  ·:· 659 

Tefsiri: 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "O (Meryem) O'nu yüklendi 

( İsa'ya hamile oldu) bundan dolayı da O'nunla (karnındaki İsa ile ) uzak bir yere 
çekildi. Derken doğum sancısı O'nu (Meryem' i )  bir hurma ağacına götürdü. "  
(Meryem, 19/22-23) 

Ayette; kullanılan ve "derken, bundan dolayı, böylece" ve "bunun üzerine" 
gibi anlamlara gelen ve cümlelerin aralarında kullanılan ve "takip fa'sı" diye 
adlandırılan "Fe " harfi Hz. Meryem' in hamile kaldıktan sonra doğum sancısı 
tutunca gelip bir hurma kütüğüne yaslanması olaylarının ardı ardına oluşu anla
tılmak için kullanılmıştır. 

Nitekim doğum sancılarının oluşuyla doğumun gerçekleşip çocuğun ağla
ması arası kısa bir süredir. Bazıları bu sürenin bir gün olduğunu söylerken bazıları 
üç saat kadar olduğunu savunmuşlardır. Birçok müfessir Hz. Meryem' in kera
metinden olmak üzere hamileliğinin ve doğurmasının diğer kadınlardan farklı 
olmasını vurgulamak amacıyla bu kısa dönemi tercih etmişlerdir. 688 
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24. (Melek) ona aşağısından: "Üzülme! Rabbin senin altında küçük 
bir ırmak akıttı " diye seslendi. 

25. "O kuru hurma ağacını kendine doğru salla; senin üzerine deril
miş taze hurma düşecektir. 

26. "Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen 
de ki: Gerçekten ben Rahmana oruç adadım. Onun için bugün hiçbir 
insanla konuşmam. " 

688 İbni Kesir bu hususta şöyle diyor: " . . .  Sonra da müfessirler Hz. Meryem' in Hz. İsa'ya ha
mile kalıp doğurması süresi konusunda anlaşmazlığa düştüler. Bir çok alim bu sürenin 9 
ay olduğunda karar kıldılar. Diğer kadınların hamilelik süresi kadar bir zamanın olduğunu 
söylediler. Doğruları en iyi bilen Allah Azze'dir. Tefsirü İbni Kesir, (3/124) 
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da yaşamıştır. Her iki dünyada da selamete ve esenlikte olma�·a son derecede 
muhtaç idi. Ama bu üçüncü dünyasında ise diğerlerinden daha çok esenliğe 
ve selamete ihtiyacı var. Öyleyse bu ahiret yurdunda Allah'ın kereminden ,  lüt
fundan, mübarek varlığından, ihsanından ve bağışlamasından umarak O'ndan 
selamet ve selamette olmayı dileyelim . 687 
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1 6. Kitabda Meryem 'i de an! Hani o, kendi ailesinden doğu tarafında 
bir yere çekilmişti. 

1 7. Sonra onlarla kendi arasında bir perde germişti. Derken Biz ona 
Ruhumuzu (Cebrail 'i) gönderdik. Ona tam bir insan suretinde göründü. 

1 8. (Meryem Onu görünce): "Senden Rahmana sığınırım. Eğer takva 
sahibi bir kimse isen (bana ilişme) " dedi. 

1 9. O da dedi ki: "Ben ancak senin Rabbinin gönderdiği elçisiyim. 
Sana temiz bir oğul vermeye geldim. " 

20. Meryem dedi ki: "Bana hiç bir insan (erkek) eli değmemiş iken 
ve ben fahişe de olmadığıma göre benim nasıl bir oğlum olabilir? " 

21 . Dedi ki: "Evet, durum dediğin gibidir. Fakat Rabbin: O bana ko
laydır. Biz onu insanlar için (kudretimize) bir ayet (belge) ve bizden bir 
rahmet kılacağız, diye buyurdu. Buna dair hüküm verilmiş, bitmiştir " 

22. Derken ona hamile kaldı. Onunla yalnız başına uzak bir yere 
çekildi. 

23. Sonunda doğum sancısı onu kuru bir hurma ağacına dayanmaya 
mecbur etti. "Keşke, bundan önce ölseydim de büsbütün unutulsay
dım "  dedi. 

687 Bedfıi'u'l-Fevfıid, (2/168 -169) 
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Tefsiri : 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "O (Meryem) O'nu yüklendi 

( İsa'ya hamile oldu) bundan dolayı da O'nunla (karnındaki İsa ile) uzak bir yere 
çekildi. Derken doğum sancısı O'nu (Meryem' i) bir hurma ağacına götürdü. " 
(Meryem, 19/22-23) 

Ayette; kullanılan ve "derken, bundan dolayı, böylece" ve "bunun üzerine" 
gibi anlamlara gelen ve cümlelerin aralarında kullanılan ve "takip fa'sı" diye 
adlandırılan "Fe" harfi Hz. Meryem' in hamile kaldıktan sonra doğum sancısı 
tutunca gelip bir hurma kütüğüne yaslanması olaylarının ardı ardına oluşu anla
tılmak için kullanılmıştır. 

Nitekim doğum sancılarının oluşuyla doğumun gerçekleşip çocuğun ağla
ması arası kısa bir süredir. Bazıları bu sürenin bir gün olduğunu söylerken bazıları 
üç saat kadar olduğunu savunmuşlardır. Birçok müfessir Hz . Meryem' in kera
metinden olmak üzere hamileliğinin ve doğurmasının diğer kadınlardan farklı 
olmasını vurgulamak amacıyla bu kısa dönemi tercih etmişlerdir.688 
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24. (Melek) ona aşağısından: "Üzülme! Rabbin senin altında küçük 
bir ırmak akıttı " diye seslendi. 

25. "O kuru hurma ağacını kendine doğru salla; senin üzerine deril
miş taze hurma düşecektir. 

26. "Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen 
de ki: Gerçekten ben Rahmana oruç adadım.  Onun için bugün hiçbir 
insanla konuşmam. " 

688 İbni Kesir bu hususta şöyle diyor: " . . .  Sonra da müfessirler Hz. Meryem'in Hz. İsa'ya ha
mile kalıp doğurması süresi konusunda anlaşmazlığa düştüler. Bir çok alim bu sürenin 9 
ay olduğunda karar kıldılar. Diğer kadınların hamilelik süresi kadar bir zamanın olduğunu 
söylediler. Doğruları en iyi bilen Allah Azze'dir. Tefsirü İbni Kesir, (3/124) 
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27. Onu taşıyarak kavmine götürdü. "Ey Meryem, gerçekten sen gö
rülmedik bir iş yaptın!" dediler. 

28. "Ey HarCın'un kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi. Anan 
da ahlaksız bir kadın değildi. " 

29. Bunun üzerine çocuğa işaret etti. Onlar: "Beşikte bulunan bir 
çocuk ile nasıl konuşuruz?" dediler. 

30. Dedi ki: "Ben Allah 'ın kuluyum. Bana Kitap vermiş ve beni pey
gamber kılmıştır. 

31 . "Nerede olursam beni mübarek kıldı. Hayatta olduğum sürece 
namaz kılmamı, zekat vermemi emr etti. 

Tefsiri : 

Bu durumda Allah Az.ze ve Celle'nin şu ayetlerden kastettiği anlamın şöyle 
olduğunu söyleyebiliriz: "Çocuk (bebek olan Hz. İsa) şöyle dedi: 'Ben, Allah 'ın 
kuluyum. O, (c.c . ) bana kitabı ( lncil' i )  verdi ve beni peygamber yaptı. Her nerede 
olursam olayım O, (c .c . ) beni mubarek kıldı. Yaşadığım sürece namaz kılmamı ve 
zekatı emretti. ' (Meryem, 19/30-31 )  

Burada Süfyan Bin Uyeyne: Ayette geçen; "her nerede olursam olayım O, 
(c.c . )  beni mubarek kıldı. " İfadesi hakkında şöyle dedi: "Mubarek kılma" kavra
mı "hayır, iyilik ve hayırlı işlerin öğreticisi" anlamına gelir. Bundan kastedilen de 
budur. Bu ayetin işaret ettiği husus bir kimsenin hayırları ve hayırlı işleri insanla
ra öğretmesi onun mubarek kılındığı anlamına gelir. İşte bu husus Hz. Allah' ın bir 
kimseyi mubarek kılmasıdır. Bereket, hayırlı işlerin ve hayrın yapıldıktan sonra 
artması, çoğalması ve devam etmesidir. 

Gerçekten de hayrın ve hayırlı işlerin neler olacağı ve nasıl öğretileceği hu
susları yalnızca Peygamberler'den ve Nebiler'den adeta bir miras olarak gelen 
ilimle bilgiyle bilinir ve uygulanır. Dikkat edecek olursak Allah Az.ze ve Celle 
içinde her şeyi sayıp döktüğü kitabından yani K. Kerim'den bahsederken onu 
"Mubarek bir kitap" diye adlandırmaktadır. 

Nitekim Enbiya Suresinin 50. ayetinde bu hususu şöyle açıklıyor: "İşte bu 
Kitap (Kur'an) da bizim indirdiğimiz hayırlı ve yararlar sağlayan bir öğüttür. "  Bir 
başka ayette de şöyle buyurmuştur: " (Ey Peygamber! ) Sana bu mubarek kitabı 
ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar (akıllarını kullananlar) öğüt alsın diye in
dirdik. " (Sad , 38/29) Bu ayete dikkat ettiğimizde göreceğimiz şey aynı anlamın 
yanı "Mubarek oluş keyfiyetinin" açıklanmasıdır. 

Bunlardan sonra da Allah Az.ze ve Celle kendi elçisini nitelerken O'nun mu
barek olduğunu belirtip bu durumu kendi diliyle ifade etmektedir. Hz. İsa Efen
dimiz şöyle buyuruyor: "  . . .  Ve her nerede olursam olayım beni mubarek kıldı . " 
Şöyle bir dikkat edecek olursak Allah Az.ze ve Ce!le hem kitabından hem de Pey-
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gamberinden bahsederken "Mubarek" ifadesini kullanarak onları n itelemektedir. 
Her ikisinin mubarek oluşu ise hayırlı olmanın ve hayırlar getirmenin ifadesidir. 
Her ikisinin mubarek olması ilimden ,  hidayet üzere olmaktan ve Allah Azze ve 
Celle'nin bir olması olan tevhide inanmaya davetten kaynaklanmaktadır. 689 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyuruyor: " {Ey Peygamber! ) Sen onları 
pişmanlık ve üzüntü gününü hatırlatarak uyar ve korkut. Çünkü onlar bir gaflet 
içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken bir bakarsın iş olup 
bitmiştir. " (Meryem, 19/39) 

Ebu Said el-Hudri -radıyallahu anh- pişmanlık ve üzüntü gününden bahseder
ken şöyle diyor: "Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: "O gün ölüm aklı
karalı bir koç şekline bürünmüş olarak getirilir. Cennet'le Cehennem arasına 
konur. Biri şöyle seslenir: 'Ey Cennet'te olanlar bunu tanıyor musunuz?' Cennet
tekiler şöyle bir kalkıp bakar ve 'Evet o ölümdür' derler. Sonra 'Ey Cehennem' de 
olanlar bunu tanıyor musunuz?' Cehennemlikler şöyle bir kalkıp bakar ve 'Evet 
o ölümdür' derler. Onun kesilmesi emredilir ve kesilir. Sonra da: 'Ey Cennette
kiler! Sizlere ölüm yoktur sonsuza dek kalın' , Ey Cehennem'de olanlar! Sizlere 
de ölüm yoktur sonsuza dek kalın' denilir. " Sonra da Resulullah Aleyhisselam şu 
ayeti okudu: " (Ey Peygamber! )  Sen onları pişmanlık ve üzüntü gününü hatırlata
rak uyar ve korkut. Çünkü onlar bir gaflet içine dalmış oldukları halde ve henüz 
iman etmemişken bir bakarsın iş olup bitmiştir. " (Meryem, 1 9/39) Bu hadisin 
sıhhati konusu tartışılmamıştır." 690 

Bu husustaki hadisleri İmam Buhari ve İmam Müslim İbni Ömer' den rivayet 
etmişler. Habere göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: "Cenneti hak 
edenler Cennet'e, Cehennem 'i hak edenler de Cehennem 'e girdikten sonra bir 
müezzin (anonsçu) aralarında kalkarak şöyle seslenir: 'Ey Cennettekiler! Sizlere 
ölüm yoktur. Ey Cehennem 'de olanlar! Sizlere de ölüm yoktur. Herkes kendi 
bulunduğu yerde sonsuza dek kalsın' 691 

Yine bu konuda Resulullah Aleyhisselam' ın şöyle buyurduğu rivayet olunmak
tadır: "Cenneti hak edenler Cennet'e, Cehennem 'i hak edenler de Cehennem 'e 
yürüdükten sonra ölüm getirilerek Cennet'le Cehennem arasına konulur. Son-

689 El-Fevfüdü' l-Müşawak, ( 1 88) 
690 Bu hadisi İmam Buhari kitabının "tefsir bölümünde "(Ey Peygamber!) Sen onları pişman

lık ve üzüntü gününü hatırlatarak uyar ve korkut. " Başlığı altında (8 / 282) ve "er-Rikak 
bölümünün" "Sıfatu' l-Cenneti ve'n-Nari" başlığı altında aktarırken İmam Müslim de eseri
nin "Cennet bölümünde "en-Nar yedhuluneha' l-CebbarCın" başlığı altında rivayet etmiştir, 
( 1 1/423) 

691 Bu hadisi İmam Buhari kitabının "er-Rikak bölümünde" "Yedhulüne'n-Nare Seb'Cıne El
fen bi-Gayri Hisabin" başlığı albnda ( 1 11414) aktarırken İmam Müslim, eserinin "Sıfatu'l
Cenneti" bölümünde en-Nar yedhuluneha'l-Cebbarun" başlığı altında rivayet etmiştir. 
(5/706) 
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ra bir müezzin (anonsçu) şöyle seslenir: 'Ey Cennettekiler! Ölüm yoktur. Ey 
Cehennem 'de o/an/ar! Ölüm yoktur. Cennettekiler huzurlu ve refah içinde olur
lar. Cehennemdeki/er de huzursuz ve kendi sıkıntıları içerisinde kalırlar. ' 692 

Ebu Hureyre 'den rivayet olunmuştur. Resulullah Aleyhisselam' ın şöyle bu
yurduğu rivayet olunmaktadır: "Cenneti hak edenler Cennet'e, Cehennem 'i hak 
edenler de Cehennem 'e girdikten sonra ölüm telbiyelerle (Lebbeyk Allahumme 
Lebbeyk. . .  diyerek) getirilir. Cennetliklerle Cehennemlikler arasında bulunan 
bir sur (Sırat) üzerinde konulur. Sonra birisi: 'Ey Cennetteki/er! Diye seslenince 
onlar içinde bulundukları yerden çıkarılacaklar diye korkuyla bakarlar. Sonra 
ey Cehennem 'de olanlar! Diye seslenince onlarda bulundukları yerden kurtula
caklar ve şefaat olunacaklar sevinciyle bakarlar. Daha sonra Cennetteki/erle Ce
hennemdeki/ere hitaben: Bunu tanıyor musunuz? Diye sorulur. Cennetteki/erle 
Cehennemdekiler (falanlar filanlar): Onu tanıdık. O teslim olduğumuz ölümdür, 
derler. Ölüm o surun üzerinde kesilir ve şöyle seslenilir: Ey Cennettekiler! içinde 
bulunduğunuz durumda kalıcılık vardır Ölüm yoktur. Ey Cehennem 'de olanlar! 
İçinde bulunduğunuz durumda kalıcılık vardır Ölüm yoktur. " 693 

Bu hadisi İmam Nesei ve İmam Tirmizi rivayet etmişler ve onun "Hase
Sahih" olduğunu söylemişlerdir. Bunların rivayetinde geçen ölümün yanı üzere 
yatırılıp kesilmesi ve Cennetliklerle Cehennemliklere seslenilmesi , bunların hepsi 
gerçeklerden ibarettir. Yoksa bazılarının çirkince yaptıkları yanılgıları gibi birer 
hayal ürünü ve temsilden ibaret değildir. Nitekim bazıları : "Hadislerde geçtiği 
gibi ölüm bir sunumdur. Yoksa kesilmesi bir kenara o cisim olarak ta arzolunmuş 
değildir. Burada geçenler doğru değildir. " Demişlerdir. 

Noksanlıklardan ve noksan niteliklerden uzak olan Allah "ölüm"den davar 
şeklinde bir suret yapar ve o kesilir. Nitekim insanoğlunun amellerinden de gözle 
görülüp sevaba veya cezalandırmaya döndürülecek bir suret oluşturmaktadır. 
Şanı yüce olan Allah arazlardan cisimler oluşturur. Böylece asıl özden olmayan 
arazlar soyı ıt iken somut bir hale maddeye dönüşürler. Doğal olarak cisim ve 
maddeler de arazlara döndürülerek soyutlaşırlar. Arazlardan yeni arazlar da ya
pan Allah Azze ve Celle maddelerden madde ve cisimlerden cisim de yapar. 

Bu sayılan dört kısım şanı yüce ve noksanlıklardan uzak olan Rabbimiz için 
kolaydır. O'nun (c .c) bunlar için iki nokta arasını birleştirme yahut imkansızları 

692 Bu hadisi İmam Buhari kitabının "er-Rikak bölümünde" "Sıfatu' l-Cenneti ve'n Nari" başlığı 
altında nakletmiş ( 1 1/473) imam Müslim ise eserinin, "Sıfatu' l-Cenneti" bölümünde en-Nar 
yedhuluneha'l-Cebbarun" başlığı altında rivayet etmiştir. (51706) 

693 Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiş, (2/261 )  İmam İbni Mace eserinin "Zühd" bölümünde 
"Sıfatu'n-Nari" başlığı altında rivayet etmiştir. (2/435) imam Tirmizi ise eserinin, "Sıfatu'l
Cenneti" bölümünde Ma cae fi-huludi Ehli' l-Cenneti ve Ehli 'n-Nari" başlığı altında rivayet 
etmiştir. (4/596) Bu hadis ' Hase-sahih"tir. İmam Nesel'nin eserinde rastlamadık. Doğruları 
tam olarak bilen Allah' tır. 
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bir araya getirme gibi bir şeyleri toparlaması da gerekmez. Yoksa: "Ölüm, ölüm 
meleğinin işidir. Tüm şu anlatılanlar Allah'a ve Peygamberine karşı var imiş gibi 
anlatılmış olan eksikliklerin bozuk ve yersiz birer telafisidir. Bunlar ne akla ve 
mantığa ne de rivayet edilen nakil ve haberlere uymayacak kadar bozuk yo
rumlardan ötegeçmez."  Diyen bir kişiye bu hususlarda sorumluluklar yüklemek 
olacak iş değildir. Bunun sebebi de zaten bu tip insanlar Resulullah -sallallahu aley
hi vesellem- 'le bile konuşmuş olsa O'nu anlamazlar. Böyle bir iddiada bulunan bu 
kimse burada sözü edilen kesim işinin nefsin öz cevherinden olmayan arazının 
kesilmesi şeklinde zannetmiştir. 

Yukarıda anlattığımız bu olaylarda bir başka yanılgı da; bir şeyin asıl cev
herinden olmayan arazın yokluğa mahkum olduğu bundan dolayı da yok olup 
yerini kesilebilecek bir cisim alıyor, denilmesi ve öylece inanılmasıdır. insanlar 
bu tipten olarak hangi şekilde düşünecek olurlarsa olsunlar doğru yolu bulama
mışlar demektir. 

Çünkü Şanı yüce olan Allah arazlardan cisimler oluşturup onları maddelere 
çevirmektedir. Bu durum tıpkı Resulullah Aleyhisselam' ın; "Bakara ve Ali İmran 
sureleri Kıyamet gününde birer bulut şeklinde gelecektir" diye buyurduğu sahih 
hadisinde geçtiği gibidir.694 Burada sözü edilen husus; noksanlıklardan ve nok
san niteliklerden uzak ve yüce olan Allah' ın bu iki sureyi, okunmalarıyla oluşan 
sevaplarından dolayı kıyamet gününde iki dolu yağmur bulutu haline dönüştü
recek olmasıdır. 

İmam Ahmed' in rivayet ettiği bir hadiste şöyle geçmektedir: Resulullah Aley
hisselam şöyle buyurmuştur: "Allah Azze ve Celle'nin yüceliğinden ve ululuğun
dan bahsettiğinizde yani Sübhanallah, Elhamdulillah ve Uıilaheillallah diyerek 
Allah 'ı andığın ızda bunlar Allah Azze ve Celle 'nin Arşı etrafında tavaf ederler. 
Onlar arıların vızı ltıları gibi bir ses çıkararak Allah 'ı zikredenleri zikrederler. 695 

Kabir azabı veya kabrin nimetlerinin biçimlenmesi ve ölene gösterilmesi ko
nusunda geçmiş olan hadis bunların tablolar ve şekiller halinde resmedilerek 
kendisine sunulan şeylere; "Siz kimsiniz?" diye soracağını onların da kendisine: 
"Biz, senin dünyada yaptığın iyi ve kötü amelleriniz" diye cevaplayacaklarını 
bildirmektedir. Tüm bu anlatılanlar her biri birer hayal ve kuruntudan ibaret ol
mayıp gerçeklerin ta kendisidir. 

Çünkü Allah Azze ve Celle insanın dünyada iyi veya kötü olarak yapmış 
olduğu tüm amellerini onun kabrine veya ölümünden sonra iyi şekiller veya 

694 Bu hadisi İmam Müslim eserinin 'Salatu' l-Müsafir!n' bölümünde 'Fadlu Kıraeti' l-Kur'an baş
lığı altında ve " İkrau' l-Kur'ane" diye başlayan şekliyle rivayet etmiştir, (2/456) 

695 Buslr! "Zevfüd" adlı eserinde "bu hadisin isnadı sahih ravileri de güvenilirdir", diyor. (3/192) 
İmam Hakim ise, İmam Müslim'in şartlarını gözeterek hadisin sahih olduğunu söylüyor. 
]marn Zehebi onu doğruluyor. Bunlar bu hadisi Nu'man Bin Beşir' de rivayet etmiştir. 
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kötü şekiller halinde tablolaştırıp biçimlendirmektedir. Nitekim kıyamet gününde 
Allah Azze "nur"u müminler arasında paylaştıracaktır. Onların iman derecelerine 
göre oluşturarak biçimlendirdiği nuru hemen önlerinde giden ve onları aydınla
tan bir şekilde düzenleyecektir inşaallah. Bu anlatılan akla uygun bir iş olduğu 
gibi İlahi vahiy de bunu reddetmez. 

Aklın ölçüleriyle İlahi vahyin uyum gösterdiği hususlardan olarak şöyle bir 
hadis de aktaralım. Said' in Katade' den Berra hadisinin benzeri ve "mürsel" ola
rak naklettiği bir haberde şöyle geçmektedir: Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle 
buyurduğu bize rivayet olundu: "Müminler kıyamet gününde kabirlerinden iyi 
amellerinden oluşturulmuş bir güzel şekil onun güzelliğidir. Mümin kişi ona sorar: 
''Allah 'a yemin ederim ki seni güzel b ir kimse olarak görüyorum. Sen kimsin?" O 
şey: "Ben senin amelinim " der. Hemen bir nur olur ve o mümin kişiyi Cennet'e 
doğru götürür. Eğer bu kişi Allah 'a inanmayan kfıfir b ir kimse ise kabrinden çı
kınca kötü bir şekle bürünmüş kötü amelleri onun karşısına dikilerek ona şöyle 
der: ''Allah 'a yemin ederim ki seni çirkin bir kimse olarak görüyorum. Sen kim
sin?" O şey: "Ben senin amelinim " der. Hemen onu Cehenneme götürür. " 

Mücahid bu hadisin bir benzerini aktarmış ve İbni Cüreyc ise şöyle demiş
tir: "Mümin kişinin amelleri kendisine güzel bir şekil ve hoş bir koku halinde 
belirir. Sahibine doğru döner ve onu her türlü hayırla müjdeler. O da ona: "Sen 
kimsin?" diye sorar. O: "Ben senin amelinim,"  der ve onun için önünde giden 
ve aydınlatan bir nur oluşturur onu Cennet' e götürür. Zaten bunu da "İmanları 
nedeniyle Rabbleri onları doğru yola erdirir. " (Yunus, 10/9} ayeti açıkça ifade 
etmektedir. Kafir kişiye de amelleri kötü bir şekil ve çirkin bir koku oluşturur. Onu 
Cehenneme sokuncaya kadar ondan hiç ayrılmaz. 

İbni Mubarek şöyle diyor: "Mubarek bin Fudale , es-Saffat suresinin 58 ve 
59. ayetlerini :  "Bizler birinci ölümümüz hariç bir daha biz ölmeyecek ve bir 
daha azap görmeyeceğiz. Değil mi?" (Saffat, 37/58 -59) okuduktan sonra el
Hasan'dan aldığı bir hadisi bize şöyle rivayet etti: "Onlar,her tür nimet sahibi 
kişinin öldükten sonra nimetlerinin kesilip gideceğini biliyorlar bundan dolayı 
da şöyle diyorlardı :  "Bizler birinci ölümümüz hariç bir daha ölecek ve bir daha 
azap görecek değiliz. Değil mi?" Onlara cevap olarak "Hayır" , denilince; "İşte bu 
Allah ' ın yüce bir feyzi ve bereketidir." Dediler. 

Yezid er-Rekkaşi, bir konuşmasında şöyle diyordu : "Cennet' e girenler ölüm
den emin olduktan sonra yaşamanın kendileri için çok güzel ve tatlı olduğunu 
anladılar. Orada hastalıklardan uzak oldular. Allah' ın makamında O'nun kom
şuları oldular." Daha sonra Yezid er-Rekkaşi ağlamağa başladı ve gözyaşları sa
kalını ıslattı. 696 

696 Hadi'l-Ervah, (319 -321 



Sure :  19 • Meryem Su resi 

Peygamberlerin (Nebilerin) Kendi Toplumlarına Karşı 
Yaptıkları Konuşmalar 

·:· 665 

32. "Beni valideme iyi davranan birisi kıldı; mütekebbir bedbaht kıl
madı. 

33. "Doğduğum günde, vefatım gününde ve dirilti/eceğim günde 
selam banadır. " 

34. İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa, hak söze göre 
budur. 

35. Al/ah 'ın çocuk edinmesi olacak bir şey değildir. O bundan mü
nezzehtir. Bir işe hükmettiğinde ona yaln ızca: "Ol"  der. O da oluverir. 

36. Muhakkak Allah benim de Rabbimdir sizin de Rabbinizdir. O 
halde yalnız O'na ibadet edin. Dosdoğru yol budur. 

37. Cemaatler, (Hz. İsa hakkında) kendi aralarında anlaşmazlığa 
düştüler. O büyük günde hazır olacaklarından dolayı vay o kafirlerin 
haline! 

38. Bize gelecekleri günde nasıl işitirler, ne biçim görürler! Fakat 
zulm edenler, o günde apaçık bir sapıklık içindedir. 

39. Sen onları işin bitiriliverileceği o hasret günü ile korkut. Halbuki 
onlar gaflet içindedirler, onlar hô.la iman etmezler. 
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40. Arza ve üzerindekilere elbet Biz m irasçı oluruz. Ve yalnız Bize 
döndürülürler. 

4 1 .  Kitab 'da İbrahim 'i de an! O, son derece doğru sözlü bir peygam
berdi. 

42. Hani  babasına: "Babacığım demişti, işitmeyen, görmeyen ve 
sana hiç bir faydası olmayan şeye n için ibadet edersin? 

43. "Babacığım, ilimden sana gelmeyen bana geldi, bana uy ki, seni 
dosdoğru bir yola ileteyim. 

44. "Babacığım, şeytana ibadet etme! Muhakkak şeytan Rahmana 
asf olmuştur. 

45. "Babacığım, doğrusu Rahmanın azabı sana dokunur da şeytanın 
velisi (arkadaşı) olursun diye korkarım. " 

Tefsiri: 

Hz. İbrahim Halilullah babasına şöyle diyordu: "O ( İbrahim) ,  bir zamanlar 
babasına demişti ki; Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir yararı da 
olmayan bir şeye ne diye tapıyorsun?"  (Meryem, 19/42) 

Hz. Halilullah İbrahim babasıyla konuşmasına başlarken onun babalık va
karını ve onurunu gündeme getirmekte ama ona ismiyle hitap etmemektedir. 
Bundan sonra hitabın şekli sorgulama tarzına dönüyor ve Hz. İbrahim "duyma
yan, görmeyen ve sana hiçbir yararı da olmayan bir şeye tapma" şeklinde emir 
vererek konuşmuyor ama sorarak şöyle diyor: "Duymayan, görmeyen ve sana 
hiçbir yararı da olmayan bir şeye ne diye tapıyorsun?"  

Ayetin devamında: "Babacığım! Gerçekten de sana gelmeyen bir ilim 
bana geldi. Durum böyle olduğundan bana tabi ol da seni dosdoğru bir yola 
çıkarayım. " (Meryem, 19/43) Diyor ama babasına: "Sen cahilsin h içbir şey 
bilmiyorsun. " Demiyor. Çünkü konuşmasını en yumuşak ve saygılı bir tarzda 
yapıyor ve : "Babacığım! Gerçekten de sana gelmeyen bir ilim bana geldi. " De
dikten sonra: "Durum böyle olduğundan bana tabi ol da seni  dosdoğru bir yola 
çıkarayım. " Diyor. 

Burada anlatılan Hz. Musa'nın Firavun'a söylediğinin bir benzeridir. Hani 
şöyle demişti : "De ki, arınmaya ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? 
Böylece O'ndan korkarsın. " (Naziat, 79/18 -19)  

Yukarıdaki ayetin devamında ise şöyle geçmektedir: "Ey babacığım!  Ger
çekten de ben, Rahman tarafından sana bir azap geleceğinden ve senin şeytanın 
yakını  (velisi) olacağından korkuyorum. " (Meryem, 19/45) 

Kendisi hakkında korkmak yerine şefkatli kimselerin başkalarına gösterdik
leri şefkat ve acıma gibi Hz. lbrahim, babası hakkındaki korkusunu gündeme 
getirmiştir. Babasına azabın ulaşması hı • c: 1_ı sunu anlatırken ''nıesse" dokunmak 
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ifadesini kullanmaktadır. Bu yüklem bunları anlatmanın en hoş ve nazik anla
tımını ifade etmektedir. Bundan sonra azabı anmış ve Allah ' ı  hatırlatırken "Er
Rahman" diye nitelemiş ama "El-Cebbar" veya "El-Kahhar" diye anmamıştır. 

Bir bakın hangi ifade tarzı buradakilerden daha nazik ve saygılıdır? Bu tür 
hitabın bir benzeri de "Yasin" suresinde geçmektedir. Allah' ın elçisi olarak toplu
mu hakka çağıran kişileri yalanlamakta olanları uyarmak için şöyle demekteydi: 
" . . .  Ey kavmim! Dedi: Bu elçilere uyun. Sizlerden herhangi b ir ücret istemeyen 
bu kimselere tabi  olun. Çünkü on lar, doğru yola ermiş kimselerdir. Bana ne oldu 
ki, kulluk etmeyeyim? Sizler de O'na döndürüleceksiniz. " (Yasin , 36/ 20-2 1 )  

Bu sadetten olarak Hz. Nuh Aleyhisselam d a  kavmine hitabederken benzeri 
bir konuşma tarz ve üslubu kullanmıştır. Şöyle ki : "Nuh dedi ki, Ey kavmim! 
Gerçekten de ben sizi, 'Allah 'a kulluk edin, O'ndan gereği gibi (günahlardan 
sakınarak) korkun ve bana itaat edin ki, Allah günahların ızı bağışlasın da sizleri 
belirli bir süreye kadar ertelesin. ' Diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. "  (Nuh, 
70/2-3) 

Diğer Allah elçilerinin de insanlarla konuşurken takibettikleri konuşma tarz 
ve üslubu Kur'an' ın bildirdiği kadarıyla hep aynıdır. Kur'an' ı incelediğinizde gö
receksiniz ki, insanlara karşı hep en yumuşak ve en tatlı hitap şekli benimsenmiş
tir. Hatta Allah Azze ve Celle 'nin kullarına karşı hitap şekli de aynıdır. Nitekim 
Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri 
yaratan Rabbinize kulluk edin. " (Bakara, 2/2 1 )  

Diğer ayetlerde d e  hitabın tarz ve üslubu hep aynıdır. Nitekim noksanlıklardan 
ve noksan niteliklerden uzak ve yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "Ey insan
lar! Bir örnek verildi şimdi onu dinleyiniz. Allah' ı  bırakıp ta yalvarıp taptıklarınızın 
hepsi biraraya gelseler de bir sineği bile yaratamazlar. " (Hace, 22/18) 

"Ey insanlar! Kuşkusuz ki, Allah 'ın vaadi haktır. Sakın ha dünya hayatı sizi 
aldatmasın .  O aldatıcı (şeytan) Allah hakkında sizi aldatmasın" (Fatır, 35/5) 

Bir de şanı yüce olan Allah' ın şu ayetini bir düşünün .  O (c .c . )  şöyle buyur
maktadır: "Hani b iz, meleklere (Allah'a şükür ya da) Adem 'e (saygı için) secde 
edin, demiştik. Bunun üzerine hepsi secde ettiler ci. · yaln ızca iblis secde etmedi. 
O ( İblis) cinlerden idi ama isyan ederek Rabbinin emrinden çıktı. Durum böyle 
iken siz, beni bırakıp ta onu ( İblis' i ) ve onun soyunu kendinize dostlar mı edini
yorsunuz? Üstelik onlar ( İblis ve soyu) sizin düşmanlarınızdır. Zalimler için bu ne 
kötü bir değişimdir. " (Kehf, 18/50) 

Akıllara hitabederek onları destekleyen bir lütuf olarak şu ayeti bir incele
yelim. Allah (c .c. ) şöyle buyurmaktadır: "Haddi aşan kimseler oldunuz diye sizi 
Zikir (Kur'an) ile uyarmaktan vaz mı geçelim?  (Ez-Zuhruf, 43/5) 
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Bu ayette vurgulanmak istenen hususu da, iki te'vil (yorum) ile açıklayabili
riz: İlki: "Sizler, haktan yüz çevirip haddi aştınız ve sapıttınız diye biz de sizden mi 
yüz çevirelim?" İkincisi: "Sizler, haktan yüz çevirip haddi aştınız ve sapıttınız diye 
sizi kendi halinize mi terk edelim de size yardım etmeyelim mi?"697 
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46. Dedi ki: "Ey İbrahim, sen benim ilah/arımdan yüz mü  çeviri

yorsun? Eğer vazgeçmezsen, seni mutlaka taşlarım .  Bir süre benden 
uzaklaş, yanımdan git. " 

4 7. Dedi ki: "Selam olsun sana! Ben, Rabbimden senin için mağfiret 
isteyeceğim. Çünkü Rabbim bana gerçekten merhametli ve lütufkardır. 

48. "Ben, sizi de sizin Allah' dan başka taptıkların ızı da terk ediyo
rum; yalnız Rabbime dua ediyorum. Rabbime dua etmekle bedbaht ol
mayacağımı  ümit ederim. "  

49. lbrahim onları ve onların Al/ah 'dan başka taptıklarını terk edince 
Biz ona (oğlu) İsheık'ı ve Yakub 'u bağışladık. Onların hepsine peygam
berlik verdik. 

697 Bedfü'u-lFevfüd, (3/133 -134) 
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50. Ve Biz onlara rahmetim izden (nübüvvet) bağışladık. Ve onlara 
doğruyu söyleyen yüce bir dil verdik. 

51 . Kitab 'da Musa 'yı da an. O ihlasa erdirilmiş bir rasul ve bir pey
gamberdi. 

52. Biz ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu kendimize yak
laştırarak özel b ir şekilde konuştuk. 

53. Ona rahmetimizden kardeşi Harun'u peygamber olarak bağışla
dık. 

54. Kitab'da Ismai/'i de an. O, sözünde durandı, rasul bir peygam
berdi. 

55. O ehli {kavmi) ne namazı ve zekatı emrederdi ve o, Rabbi katında 
makbul bir kimse idi. 

56. Ve Kitabda İdris 'i de zikret. Gerçekten o, çok doğru sözlü bir 
peygamberdi. 

5 7. Biz, onu yüce bir makama yükselttik. 
58. İşte bunlar Allah 'ın kendilerine nimet verdiği Adem 'in soyundan, 

Nuh ile (gemide) taşıdıklarımızın soyundan, İbrahim ve İsrail soyundan 
olan peygamberlerdendir, Bizim hak yola ilettiğimiz ve seçtiklerim izden
dir. Onlara Rahmanın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapa
n ırlardı. 

59. Bunlardan sonra ise namazı terk eden, arzularına uyan bir kavim 
geldi. İşte onlar ğayy ile karşılaşacaklar. 

Tefsiri: 

Şanı yüce olan Allah (c . c . )  şöyle buyurmaktadır: "Daha sonra da onların 
arkalarından öyle bir nesil geldi ki, namazı (ruhunu yitirerek) terkettiler ve ne
fislerinin her türlü arzu ve isteklerine uydular. Bu yüzden onlar sapıklık/arının 
cezasını görecekler. (Ya da Cehennem'in Gayyası olan dibine atılacaklar) " (Mer
yem, 1 9/59) 

Bu ayetin yorumunda aktarılan haberlerde görülmektedir ki ; Sahabe ve 
sonrası tabiin alimleri bu ayetin açıklamasında "namazı yitirip terketmek" ifa
desini "namazların vaktini geçirmek, kılmayıp terketmek, vaktini, gereklerini ve 
asli kimliğini yitirmek" olarak açıklamaktalar. Namazları bile bile vaktinin sonuna 
erteleyenler ya da vakti girmeden kılmaya kalkışanlar Allah Azze ve Celle'nin 
bu hususta koymuş olduğu sınırları tecavüz etmektedirler. Bu hususta konulan 
sınırları ve kuralları namazları vaktinden önceye alarak veya vaktinin sonuna er
teleyerek çiğnemenin ve böylesi bir namazın kabulünü ummanın mantığı nedir 
bilemiyoruz. 698 

698 Kitabu's-Salat, (76) 
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60. Tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. İşte 
onlar Cennet 'e girecekler ve hiçbir şekilde zulme uğratılmazlar. 

61 . Rahmanın kullarına gayb ile va 'dettiği Adn Cennetlerine (gire
ceklerdir) . O'nun vadettiği muhakkak gerçekleşecektir. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah (c .c . )  §öyle buyuruyor : "On/ar Adn Cennetlerine gire
cek/erdir. Hiç kuşkusuz O'nun (Rahman Allah' ın )  vaadi gerçekleşecektir. " El
(Meryem, 19/61 )  

Ayette geçen Allah' ın vaadi yani Allah' ın verdiği sözler ve "olacaktır" dediği 
hususlar mutlaka gerçekleşecektir, anlamındadır.699 
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62. Onlar orada boş sözler işitmezler. İşittikleri ancak "se/am "dır. 
Onlara orada sabah ve akşam rızık/arı verilecektir. 

63. işte kullarımızdan takva sahibi olanlara miras olarak vereceğimiz 
Cennet budur! 

64. Biz (melekler) ancak Rabbinin emriyle ineriz. Bizim önümüzde
ki, arkamızdaki (geleceğimizde ve geçmişimizdeki) ve bu ikisinin arasın
daki herşey, yalnız O'nundur. Rabbin unutkan değildir. 

65. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde 
O'na ibadet et ve O'na ibadetinde sebat göster. O'nun adıyla anılan bir 
kimse biliyor musun? 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "O (Rahman Allah) 
göklerin yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. O halde O'na kulluk et ve 
O'na kulluk etmek için (nefsin isteklerine ve bu uğurda göreceğin kötülüklere) 

699 El-Fevfüdü' l-Müşavvak, ( 13) 
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sabret ve dayanıklı ol. O'nun bir adaşı veya bir benzeri var mı  ki! Böyle bir şey 
biliyor musun? "  (Meryem, 19/65) 

Bu ayetin hemen bir öncesinde Allah Celle ve Azze, kendisine herhangi bir 
adaşının ve benzerinin olmadığını meleklerin diliyle şöyle anlatmaktadır: "(Me
lekler şöyle diyorlar: Ey Muhammed) : Biz, yalnızca Rabbinin emriyle (göklerden 
yeryüzüne) ineriz. Önümüzde arkamızda ve bunlar arasında her ne varsa O'na 
aittir. Rabbin asla unutkan değildir. O (Rahman Allah) göklerin yerin ve ikisi 
arasındaki her şeyin Rabbidir. O halde O'na kulluk et ve O'na kulluk etmek için 
(nefsin isteklerine ve bu uğurda göreceğin kötülüklere) sabret ve dayanıklı ol. 
O'nun bir adaşı veya bir benzeri var mı ki! Böyle bir şey biliyor musun?" (Mer
yem, 19/64-65) 

Burada vurgulanmak istenen şey ise, gerek meleklerden gerekse başka 
şeylerden oluşmuş başdöndürücü bu koca koca ordular hep O Rahman olan 
Allah' ındır. Meleklerden oluşmuş bu muazzam ordu yalnızca O'nun emriyle ine
bilir. Allah Azze ve Celle onların önlerinde arkalarında ve ikisi arasında bulunan 
her şeyin sahibi ve malikidir.Gücü, kuvveti , kudreti, sultanlığı, krallığı , mülkü ve 
ilmi kusursuz mükemmeldir. Asla hiçbir şeyi unutmaz. Göklerin, yerin ve ara
larında bulunan her şeyin yaratıcısı, besleyip büyüteni, düzenleyeni ve sahibi 
kendisi olması bakımından onların yönetimi ve çekip çevrilmesi de O'na aittir. 

Öyleyse böylesi bir Rabbin eşi benzeri ve adaşı olamaz. Çünkü O (c .c . )  ken
dine özgü nitelikleri ve fiilleriyle mükemmellikte tektir ve tek başınadır. Bu tarzda 
nitelikleri ve fiilleri olmayan ve isimlerinin anlam ve özdeşliği bulunmayan ve 
yalnızca söylentiden ibaret olup mükemmeliyetten nasibi olmayanların eşsiz ve 
adaşsızlığından söz edilemez. 700 

66. İnsan: "Ben, öldükten sonra m ı  diriltilip çıkarılacakmışım ?"  der. 
67. (Peki) insan, daha önce h içbir şey değilken, gerçekten Bizim ken

disini yarattığımızı düşünmez mi? 
68. Rabbin hakkı için onları ve şeytanları, elbette haşr edeceğiz. Son

ra onları Cehennem 'in etrafına dizleri üzere elbette hazır edeceğiz. 
69. Sonra her bir kesimden Rahmana karşı küfürde daha cesur ve 

şiddetli kim ise onu ayırırız. 

700 Es-Savfükü'l-Mürsele, (3/1028) 
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Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Sonra da her taraf
tardan (ulus, toplum ve din mensuplarından) Rahman olan Allah 'a en çok asi 
olanlar hangileri ise çekip ayıracağız. " (Meryem, 19/69)  

Ayette geçen "şfatun" kelimesi fraksiyon, dağınık grup ve bazısı bazısına 
bazı yönlerden ortak ve taraftar olan insan topluluğu gibi anlamlara gelmektedir. 
Bunun çoğulu olan "eşya "' kelimesi ise taraftarlar anlamınadır. Şia kelimesi ile 
eşyô ' kelimesi arasındaki fark eşya ' kelimesi tabiler taraftarlar ve uyanlar anla
mına gelirken şia kelimesi bir kısmının diğer bir kısmına tabi olduğu topluluklara 
denilmesidir. Bu kelime genel olarak kötüleme için avaneleri ve ayakdaşları gibi 
anlamlara kullanılır. Bu hususu ayette de görebiliriz. 

Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Dinlerini parça parça 
bölerek gruplara (hiziplere, partilere , mezheplere ve fraksiyonlara) ayıranlar var 
ya senin onlarla h içbir alakan olamaz. " (En'am, 6/159) 

Bir diğer ayette de aynı hususu görebiliriz. Şanı yüce olan Allah Azze ve 
Celle şöyle buyuruyor: "Artık bundan önce benzerlerine (eşiasına, avaneleri
ne ve ayakdaşlarına) yapıldığı gibi kendileriyle arzuladıkları şey arasına perde 
çekilmiştir. " (Sebe' ,  34/54) Bunları örnek olarak gösterdikten sonra doğruları en 
iyi bilen Allah' tır diyelim. 

Şia kelimesi yapım bakımından "şiya"' ve "işa'a" kelimelerinden türemiştir. 
Bunlar antlaşma, toplanma, biraraya gelme ve uyuşma kelimelerinin karşıt an
lamlısı kelimelerdir. Bundan dolayı da "şiya' " sözcüğü yalnızca sapıklıkta olan ve 
doğru yoldan çıkmış bulunan topluluklar için kullanılagelmiştir. Nitekim anlaşmaz
lıklar içinde parça parça olup dağılmak zaten bu kelimenin anlamı içerisindedir. 

Ayette geçen ve sonra da her ulus, toplum, mezhep ve din taraftarıyla men
suplarından Rahman olan Allah'a en çok asi olanlar ve en çok bozgunculuk 
çıkaranlar hangileri ise çekip ayıracağız ve onları ateşe atacağız. Öyle görünüyor 
ki , ayetin anlamı içerisinde ateşe atılacaklar arasında ilk sırada olanlar toplumla
nn ve toplulukların elebaşları ve liderleri yeralırken onlara tabi olanlar ve onların 
peşinden gidenler ikinci sırada gelmektedir. Zaten onlar dünya hayatında da 
onların tabileri idiler. 

Ayetin anlam ve kelime yapısıyla cümle bütünlüğünü ele aldığımızda onlar
dan hangisinin daha şiddetli olduğunu dilbilgisi ve dil bilginleri açısından değer
lendirelim : 

İlki: Dil bilgini olan Nahivci el-Halil ' in görüşüdür. Hal il, ayette geçen ve en 
şiddetlisi anlamına gelen "eyyühum " (hangisi) sözünün cümlenin başlangıcı 
olan ilk kelime yani mübteda, "eşeddü " (daha şiddetlidir) ifadesinin de ondan 
haber veren yüklemi olduğunu ifade etmektedir. Cümlede anlatılmak istenen 
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şey is� ; onların arasından hayırlı ameller işlemeyenlerin hikayesi anlatıldığından 
ayetin şöyle bir yorumu yapılabilir: "Aralarından Rahman'a karşı azgınlıkta han
gisi daha şiddetli ve daha keskin ise onu seçip ayıracağız . "  

İkincisi: Arapça d i l  bilgini olan Yunus'un görüşüdür. Ayetin bu tarzdaki ya
pısını biraz değişik yorumlayarak cümleyi bir önce geçen cümleciğin yüklemine 
bağlamıştır. Bu durum "Onun, senin kardeşin olduğunu öğrendim," yerine "bil
dim ki , o senin kardeştir" ifadesinde cümlenin yükleme bağlandığı gibidir. Zaten 
eylemler kalbin işidir, denir ve ayet cümlesinin hükmü de kalbin yaptığı eylem
lerden sayılarak ona bağlanır. 

Üçüncüsü: Ünlü Arapça dil bilgini olan Sibeveyh şöyle diyor: "Ayette geçen 
ve hangisi anlamına gelen "Eyyü" kelimesi "Ismu 'l-mevsul" yani bir bağlaçtır. 
Bu şekil okunuşu ve yapısı mebni yani değişmezdir. Kendinden sonra yeralan ve 
bağlaç olan "huve" kelimesi cümleden kaldırılmıştır. Burada geçen "hangisi ki, o 
daha şiddetlidir ise" ifadesinin dile uygun olması için "ki " bağlacı ve "O" zamiri 
atılarak ifade "hangisi daha kuvvetli ise" şekline dönüştürülmüştür. 

Yukarıda sıralanan bu üç görüşün her birinin kendince sakıncası olması ne
deniyle bize göre doğrusunu sizlere açıklayacağız. İnşaallah. 

Görüşlerin ilki yani Nahiv bilgini Halil ' in görüşü altı uygulamayı gerektir-
mektedir: 

Ilki: "Ki" anlamına olan bağlacın cümleden çıkarılması, 
/kincisi: "O . . .  ise" bağlı cümleciğini oluşturan yapının cümleden çıkarılması. 
Üçüncüsü: A.yetin anlatım tekniği içerisinde "Kendilerine en şiddetli şahıslar 

denilen kimseleri" gibi bir ifadenin cümleden çıkarılmış olduğu fikri ima edilmek
tedir. Oysa burada böylesi bir yoruma Arap dili açısından muhtemeldir diyemi
yoruz. Bu ayetin yapısal anlatımı içerisinde olup Arap dili bakımından cümleden 
çıkarılması gereken kısım, yalnızça "o ki onlardandır ki en şiddetlidir işte onu" 
gibi bir ifadeyi kaldırıp anlamını bozmadan bağlaçları çıkarıp yeni cümle ögeleri 
kullanmaktır. Böylece "onların en şiddetlisin i" ifadesi kısa ve öz olarak getirile
cektir. Nitekim böyle bir anlatımla ilgili olarak şu ayeti örnek verelim. Şanı yüce 
olan Allah Azze şöyle buyurmaktadır: "Ve Melekler ise ellerin i  onlara doğru açıp; 
'Kendi canların ızı çıkarın' hadi, diyecekler. " ( En'am, 93) Bu ayette ; "ellerini on
lara doğru açıp" ifadesinde "açıp" kelimesi yerine yine aynı anlam ve anlatılmak 
istenen hususta bir bozulma olmaksızın "açarak" , "açıcı olarak" veya "açmış 
olarak" kelimeleri de kullanılabilecektir. 

Bir başka ayette de şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "O'nu (Allah' ı ) 
bırakıp ta kendilerine başka dostlar edinenler şöyle diyorlar: 'Biz, onlara yaln ızca 
bizi Allah ' a çokça yaklaştırsın/ar diye tapın ıyoruz. " (Ez-Zümer, 39/3) Bu ayette 
de "onlar ki kendilerine başka dostlar edinici idiler" ifadesi "kendilerine başka 
dostlar edinenler" şeklinde çevrilmiştir. 
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Dördüncüsü: Bu ayetin cümlesinden çıkarıldığı varsayılan ifadenin önemi 
olmadığı gibi böyle bir şeyin düşünülmesi de doğru değildir. Çünkü , ayette şanı 
yüce olan Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Sonra da her taraftardan (ulus, 
toplum ve din mensuplarından) Rahman olan Allah 'a en şiddetli asi olanlar 
hangileri ise çekip ayıracağız. " Ayette yer alan , "Rahman'a karşı asilikte şiddetli 
olanı hangisi ise" ifadesi onların kendileri mi yoksa bağlı bulundukları grupları 
ve cemaatları mı en şiddetlidir? Buradaki açıklamalarından sonra herhangi bir 
sorunun olmaması gerekir diye düşünüyoruz. 

Beşincisi: Bu hususta ortaya atılacak soru yalnızca konu hakkında bilgi edi
nip gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra olabilir. Eğer ayette geçen : "onlardan 
asil ikte Allah'a  karşı en şiddetli olanı hangisi ise" ifadesine kıyasla "Yanındakinin 
Zeyd mi yoksa Amr mı olduğunu bildim veya öğrendim . "  Veya "Zeyde mi dö
vüldün yoksa Anıra mı?" veya "Hangisi kalktıysa onu mu dövdün?" diyen bir 
insanın karşısındakine hitaben kullandığı bu ifadeler veciz ve beliğ olmaktan öte
dir. Ayette kullanılan "çekip alacağız" yüklemi bir bilgi verme veya ilmi bildirim 
değil ama yaptırıma yöneliktir. 

Burada "asilikte en şiddetli olanlar hangileridir?" sorusu cümlede; düz cüm
le haline geldikten sonra "asilikte en şiddetli olanlar hangileri ise anlan" gibi 
bir cümleye dönüşerek bir pekiştirme halini almış olduğundan açıkça bir başka 
sorunun sorulmasına imkan tanınmamaktadır. Nitekim "yanında bulunanlar ki, 
hangisi dövüldü?" sorusunun aksine "yanındaki Zeyd midir ki dövüldü yoksa 
Amr mı?" diye bir soru sorarsanız bu doğru olmaz. 

Eğer "hangisi" soru zamiriyle bu iki soru cümlesini birleştirerek bir cümle 
kurmak istiyorsak bilgilendirme, açıklama ve haber verme yüklemlerini kullana
rak yapabiliriz. Haber ya da dilek-istek kipleri kullanılarak bir durum anlatılabilir. 
Bilgi edinme ve bilgilendirme yüklemleri ile yapılacak olan soru cümlelerinde (E) 
veya (HEL) soru kelimeleri ile başlanmaktadır. Mesela, "E Zeydun indeke em 
Amr?" yani "yanındaki Zeyd midir yoksa Amr mı?" ya da "yanında bulunan kişi 
Zeyd midir yoksa Amr mı?" dediğimizde amaçladığımız şey soru sorarak bilgi
lendirme ve bilgi edinmedir. 

Eğer "yanında bulunan kişinin Zeyd mi yoksa Amr mı olduğunu öğrendim?" 
dersek bu bilginin bize geldiğini haber vermiş oluruz. Burada kullanılan ifade 
soru ile beraber bilgi edinme ve bilgilendirmedir. Bundan dolayı da asıl amacın 
bilgi edinme ve bilgilendirme olması yanında cümle yapısının soru kelimeleriyle 
başlaması caizdir. Öyleyse bir şeyleri bildiği halde insanın bilgilendirme sorusu 
sorması ve cümlelerine soru sözcükleriyle başlanması doğaldır. Arapça'nın yapısı 
itibariyle bir yandan cümleye soru sözcüğü ile başlanılırken diğer yandan sanı 
ve tahminlerin cümleye eklenmesi söz konusudur. Bu tip cümlelerin kullanımları 
yaygındır. 
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Altıncısı: Bu ayetin cümle yapısı itibariyle çıkarıldığı varsayılan kısımlarına 
cümlenin gidişatı herhangi bir şekilde işaret etmemektedir. Öyleyse çıkarıldığı var
sayılan kısmın yeri de belli değildir. Durum bu olunca da ayetten çıkarıldığı sanı
lan kısmın 'ne '/iği' ve yerinin neresi olduğu bizce bilinmeyen bir konumdadır. 

Arap dil bilgini olan Yunus'un fikirlerini elealırsak görürüz ki, bunların an
laşılmasının zorluğu açıktır. Arapça' da birinin sözünü alıp eleştirmek ya da o 
söze bir açıklamada bulunmak yahut sözü askıda bırakmak ve bir karara bağ
lamamak, demek olan "ta'lik'', yalnızca kalbin aktivitelerini ya da hareketlerini 
anlatmak için kullanılır. Bunlar; bilmek, öğrenmek, zannetmek ve sanmak gibi 
yüklemlerle anlatılmaktadır. Öyleyse "hangisi kalktı ki, onu dövdüm?" denemez. 
Çünkü bu cümlede yüklem askıya alınmış gibidir. 

Ünlü Arapça dil bilgini Sibeveyh'in fikirlerine gelince , onların problemi ge
nel görüşlerin dışına çıkmış gibi bir izlenim bırakır. Çünkü Arap dili içerisinde 
onları destekleyecek bir faktör bulunmamaktadır. 

Süheyli şöyle diyor: "Eğer Sibeveyh'in fikirlerini gerek düz yazı nesirle gerek
se şiirlerle destekleyecek kanıtlan olsaydı veya kendinden sonra bir takım des
tekleyici açıklamalar bulunsaydı fikirlerini eleştirip eserlerinde onu düzeltmeye 
kalkmazdık . Hem de onu başkalarından daha üstün tutardık. Ama bugün bizler, 
özellikle şu anlatımımız içerisinde de geçtiği gibi ona muhalefet ederek başkaları
nın fikirlerini savunmaktayız. Mesela bu ayetin yapısı içerisinde onun dediği gibi 
cümleden atılmış bir bölüm olduğu görüşünde değiliz ve savunmuyoruz da. 

Eğer bu ayetten bir bölüm çıkarılıp onun yerine bir şeyler konuldu ve bunları 
takdir ettiğimizde de "kardeşin hangisidir?" sorusu yerine "Hangisidir ki , senin 
kardeşin olandır?" gibi bir soru soruyoruz deniyorsa biz şöyle diyebiliriz: Böyle 
bir cümle neden "Eyyü" yani "hangisi" gibi bir belirsiz soru sözcüğü üzerine ku
rulmuştur? Öyleyse "Bir adama uğradım ki o senin kardeşindi" veya "bir adam 
gördüm ki, o senin baban mıydı?" gibi düzensiz sorular ve cümleler oluşabile
cektir. 

"Eyyü " yani "hangisi" soru sözcüğü genel yapıda iken özelleştirilmiş ve 
cümledeki diğer ögeler bırakılıp bunun cümleden kaldırılması ve konulmasının 
takdir edilmesi üzerine cümle sabitleştirilmiştir? Kısaca temel bir cümle ortadan 
kaldırılıp bağlı bir cümlecik veya bir yan cümlecik onun yerine getiriliyor ve tüm 
cümle ve anlatılmak istenen anlam bütünlüğü ile onun üzerinde değişmez kılını
yor? Oysa, "Ki " bağlaç cümleciği cümlenin ana temeli yerine geçip değişmezlik 
kazanıyor! 

Bu görüşler arasından Halil' in görüşü tercih edilebilir. Ama onun da bazı 
açıklamalara ihtiyacı var. Şöyle ki , söylenen sözün anlamını seçenekli takdir 
ederken cümlenin parçası olarak daha önce geçmiş olan kısım bir vehme da
yalıdır ve öylece hikaye edilmektedir. Bir şeyin öğrenilip sonra anlatılması gibi 
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"hangisi" anlamına gelen "Eyyü "  soru sözcüğü ile de Arapça soru cümlesinin 
temel yapısı olan sorgulama başlamaktadır. Bunun bir örneği olarak kişi eğer: 
"Bildim ki, kardeşin kimdir?" veya "Zeyd mi kalktıydı yoksa oturdu muydu?" 
derse eylemi bilinmezden önce cümlelerinin yorumunu karşıdakinin anlayışına 
ve anlatımlara bırakmış demektir. 

Bu tip bir soru cümlesinde kastedilen anlamın muhatap tarafından anlaşıl
ması için özelleştirilmesi ve belirlenmesi gerekir. hatta soru kelimesiyle başlanmış 
bir cümlenin bile soru mu yoksa bir haber cümlesi mi olduğu gerek kelimelerle 
gerekse vurgularla belirtilmelidir. "Ey Allahım" diye başlayan bir cümlenin nida, 
sesleniş, çağrı ve dua olduğu bilinir. 

Mesela bir kimse karşıdakilerine hitaben: "Ey Allahım! (hayır için istiyorum) 
Ey adam yahu beni bağışla! "  veya "Ey insanlar ve ey toplum! Bana acıyın bana 
merhamet edin ! "  derse böyle bir anlatım nida, sesleniş, çağrı ve dua halinde 
kişinin ruhsallığında zaten var olan belirli bir duygusal oluşa işaret edecektir. 
Bu durumda Arapça dil bilginlerinden olan Yunus'un fikrine işaret edelim. O, 
bu durumda cümle yükleminin duygusallık dışında bir anlatımı varsa cümleden 
çıkarılacağını söylüyordu. Bizce bu da doğrudur. 

"Ki" ya da "olan" bağlaçlı cümlelerde bağımlı yan cümlecikler ana cümlele
rin görevini yüklendiklerinde soru olma durumu ortadan kalkarak haber cümlesi 
haline dönüşürler. Mesela, "onların aralarından hangisi kardeşin idi ki, onu döv
düm" dediğimizde; "aralarından kardeşin olanı dövdüm" demek istemişizdir. Bu 
da "hangisi" soru sözcüğü, soru edatı ya da adılı artık bağlaç görevini üstlendi
ğinden bağımlı yan cümlecik kendi durumundan çıkarak tam bir haber cümlesi 
haline dönüşmüş demektir. 701 

70. Hem oraya atılmaya kimlerin daha layık olduğunu da en iyi Biz 
biliriz. 

71 . Şüphe yok ki aranızda oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, 
Rabbinin gerçekleştirmeyi üzerine aldığı kesin bir hükümdür. 

Tefsiri : 

Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır: "için izden oraya (Cehenneme) 
uğramayacak hiç kimse yoktur" (Meryem, 19/71 )  

701 Süheyl!, Netaicü ' l -Fiker, ( 1 88 - 189) ve bknz. basımı yapılmış olan Bedai\i ' l-Fevaid, adlı 
eserin bazı bölümleri ( 1/155 - 1 58) 



Bu ayet cümle açısından ele alındığında çıkarılan kısmı takdir ettiğimizde: 
"Allah 'a yemin olsun ki her birin iz o Cehenneme uğrayacaksınız" Şeklinde ola
caktır. Bundan dolayı da Resulullah Aleyhisselam ve Alihi bu hususa işaret eder
ken şöyle buyurmuştur: "Cehennem 'in ateşi yalnızca Allah Azze'nin ettiği yemi
n in çözülmesi ile geri çevrilebilir. "702 
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72. Bundan sonra takva sahiplerini kurtarırız. Zd/im/eri ise orada diz

leri üzerine çökmüş olarak terk ederiz. 
73. Ayetlerimiz onlara açık açık okunduğunda kdfirler mü 'minlere 

derler ki: "Bu iki kesimden hangisinin makamı (oturup kalktığı yeri) 
daha hayırlı, oturup kalktığı kimseleri (arkadaşları) daha iyidir? " 

74. Halbuki bunlardan önce hem malı-mülkü itibariyle hem de gö
rünüşü itibari ile onlardan daha üstün olan nice nesilleri he/dk etmiş 
bulunuyoruz. 

75. De ki: "Kim sapıklıkta ise Rahman, ona verdiği mühleti uzattıkça 
uzatsın. Nihayet (kdfirler) kendilerine va'd olunanı ya (dünyadaki) azabı 
veya kıyameti göreceklerinde hangisinin makamca daha kötü ve asker
ce daha zayıf olduğunu bileceklerdir. 

702 El-Fevfıidü"l-Müşawak, ( 77  ve 1 1 7) 
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76. Allah hidôyete erenlerin h idôyetini artırır. Kalıcı olan salih amel
ler ise sevap bakımından da Rabbin yanında hayırlıdır, akıbetçe de daha 
hayırlıdır. 

77. O ôyetlerim izi inkôr eden ve: "(Kıyamette) elbette bana mal ve 
evlat verilir" diyen kimseyi gördün mü? 

78. Acaba gaybı görerek mi bildi? Yoksa Rahmandan bir söz mü 
aldı? 

79. Hayır, öyle değil; Biz onun dediğini yaz(dır) ıp azabını da uzattık
ça uzatırız. 

80. Onun dediklerin i Biz ondan miras alacağız ve o Bize tek başına 
gelecektir. 

81 . Onlar Allah 'dan başka ilahlar edindiler ki, onlarla aziz (güçlü} 
olalar. 

82. Hayır; öyle değil, onların ibadetlerini red edip onlara karşı ola
caklar. 

83. Bilmez misin ki biz şeytanları kafirler üzerine salarız da onları 
alabildiğine (isyana) teşvik ederler. 

Tefsiri : 
Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: " (Ey Resulüm! )  

Görmedin mi? Biz, inkôrcıların üzerine kendilerini iyice (günaha, isyana ve 
kafirliğe) sevketsin (sürüklesin) diye şeytanları gönderdik. " (Meryem, 19/83) 

Bu ayette geçen "gönderdik" ifadesi ile dinsel ya da şeriate dayalı bir gönde
rim değil ama tıpkı rüzgarların gönderilmesi gibi hem varlıksal hem de kudret ve 
kuvvete dayalı bir gönderim kastedilmiştir. Burada ayrıca vurgulanmak istenen 
bir husus ta; şeytanların kafirlere saldırılan ve onları zorba egemenlikleri altına 
alışları mü'minler üzerine saldırılarından farklı oluşudur. 

Nitekim ayette Allah Azze ve Celle inananlar üzerinde hiçbir yetki ve ege
menliğinin olmayışını şeytana hatırlatırken şöyle buyuruyordu: "Hiç kuşku yok 
ki, benim kullarım üzerinde senin hiçbir egemenliğin yoktur. Yalnızca azgın olup 
sana uyanlar hariçtir. " (Hicr, 15/42) 

Şeytanın sahip olduğu güç, kuvvet, yetenekler ve egemen olma gücü Allah'a 
inanan Mü'minler' e etki edici değildir. O yalnızca kafirlere egemen olup onlarla 
oynayabilir. 

Ebu İshak şöyle diyor: "Bu ayette irsal yani 'gönderme' işleminin anlamı 
şeytanın kafirlere zorba bir egemen olmasıdır. Biz eğer, "falan kişiyi filanın üzeri
ne saldım" dediğimizde 'onu ona musallat ettim' demek istemişizdir. Bu hususu 
vurgulamak isteyen Allah Azze ve Celle de şöyle buyurmuştur: "Hiç kuşku yok 
ki, benim kullarım üzerinde senin hiçbir egemenliğin yoktur. Yalnızca azgın olup 
sana uyanlar hariçtir. " (Hicr, 15/42) 
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Şurası iyi bilinmelidir ki, şeytan kendine tabi olup ardı sıra giden ve ona 
uyanlara zorba bir egemen olur. Dikkat ediniz ki, bir başka ayette de Allah Azze 
ve Celle bununla ilgi olarak şöyle buyurmaktadır: "Kuşkusuz ki, o şeytanın zorba 
egemen oluşu yaln ızca onu dost edinenlere ve onu Allah 'a ortak koşan/aradır. " 
(Nah!, 16/100) 

Ayetin bir bölümü olan, "kendilerin i  iyice (günaha, isyana ve kafirliğe ) 
kışkırtsın, azdırsın ve sevketsin (sürüklesin) diye" ifadesindeki kışkırtsın, azdırsın 
ve sevkedip sürüklesin anlamlarını "Eziz" mastan vermektedir. 

Bu kelime tencerenin kaynayıp taştığı gibi insanın kışkırtılma ve kızdırılma 
sonunda azgınlığının artmasıdır. Bu konuyu aydınlatıcı bir durumda olan Resu
lullah Aleyhisselam ve Alihi' nin şu hadisini örnek olarak gösterelim . Bu hadis
te şöyle geçiyor: "Resulullah Aleyhisselam 'ın göğsünde ağlamaktan dolayı b ir 
kaynama ve adeta bir fokurdama sesi oluşmuştu. " Zaten ilk dönem Selef İslam 
alimlerinin bu kelimeye verdikleri anlam bu odakta yoğunlaşmaktadır. 

İbni Abbas, ayette geçen ve şeytanın velileri ve tabiileri olan kafirlerin du
rumu hakkında şöyle diyor: "Gurur ve kibir onları aldattı . "  Bir başka rivayette 
şöyle geçiyor: "Şeytan onları şefkatiyle usulcacık çekerek aldı ve onları saptırdı . "  
Bir başka rivayette: "Şeytan onları bulundukları durumdan çekip sıyırıp aldı . "  
Diye geçerken bir başka rivayette şöyle geçiyor: "Onları aciz ve çaresiz bırakarak 
isyana zorladı . "  Bir başka rivayette de: "Onları bir tencerenin ateşe konulmasıyla 
kaynayıp fokurdayarak taştığı gibi kendi ateşinde onları yakarak azdırdı ."  Diye 
geçmektedir. 

Bu hususta Ebu Ubeyde şöyle diyor: "Ayette geçen "Eziz" fiili, ateşin odunu 
yakarken içine işlediği gibi insanın içine işleyerek yangılı bir iltihap gibi ilerler. 
Birine 'ezze gidruke ' diyecek olursanız 'tencereni ateşin üstüne koy' veya 'tence
reyi ocağa koy altında ateşi yak' demek istemişsinizdir. Bu mastardan alınan fiille 
bir haber verecek olursanız, 'I'tezzet gıdruke ' yani 'tenceren kaynıyor fokurda
yarak taşıyor' dersiniz ."  Bu görüşü tefsir bilgini el-Ahfeş de benimsemiştir. Bu fiil 
yukarıda anlatılan "bir şeyi ateşe vermek, tutuşmak, kaynamak azgınlaştırmak, 
taşırmak ve taşmak" gibi her iki anlama da gelir. Yani  hem geçişli hem de Ge
çişsiz kullanılır. 

Bu hususta Kaderiyye (Mutezile) mezhebi şöyle diyor: "Elem teri'ı inni'ı 
erselni'ı 'ş-şeyô.tfne a/ô 'l-kô.firfne teuzzuhum ezzen" (Görmedin mi ki? Biz, 
inkô.rcıların üzerine kendilerini iyice kışkırtsın, azdırsın ve sürükleyip günahlara 
sevketsin diye şeytanları gönderdik. ) Ayeti : "Biz kendimizle onların aralarını 
ayırdık. Kô.firleri kendimizden uzaklaştırdık. Şeytanlarla onları baş başa bıraktık. " 
Şeklindedir, yoksa bu ayetten kastedilen şey, şeytanın inkarcılara musallat olup 
onları zorba egemenliği altına alması, demek değildir. " 
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Ebu Ali şöyle diyor: "El-İrsal, yani 'gönderme' kelimesi, "ayırma, kendin

den uzaklaştırma ve birilerini bir arada salıverme" gibi anlamlara kullanılmak
tadır. Bu durumda da ayetin anlamı: "Mu'minleri koruduğumuz gibi kafirleri 
korumadık aksine kafirlerle şeytanları biraraya getirip baş başa bıraktık. Kafirleri 
şeytanlardan ayırmadık. " Çünkü Allah Az.ze ve Celle şeytana hitaben Mü'minler 
hakkında şöyle demiştir: " (Mü'min) kullarım üzerinde senin h içbir yetki, etkin ve 
egemenliğin yoktur. " 

Vahidi şöyle diyor: "Bu ayetin anlamı Kaderiyye (Mutezile }  mezhebinin an
ladığı gibi değildir." 

Ebu İshak ise : "Bu ayetin yorumu hakkında tercih olunan görüş; şeytanın 
kafirlerin üzerine gönderilmesi ve onların asiliklerini ve küfürlerini artırması, şek
lindedir. 

Bu hususta Allah Az.ze ve Celle şöyle buyurmaktadır: "Rahman'ı zikretme
kten gaflette olarak yaşayanlara kendilerinden ayrılmayan bir şeytan ı  musallat 
ederiz. " (Ez-Zuhruf, 43/36) 

Bir başka ayette de şunları okuyoruz: "Biz onların başına bir takım arkadaşlar 
musallat ettik. On lar da onların önlerinde ve arkalarında her ne varsa hepsini on
lara süslü gösterdi ler. " (Fussilet, 41/25) 

Bu ayetler dikkate alındığında diğer ayetteki "el-İrsal, yani 'gönderme' keli
mesi 'başlarına musallat etmek' anlamında olduğu görülür. 703 

Bunlardan sonra şöyle diyebiliriz: Ayette geçen "el-İrsal, yani 'gönderme' ke
limesinin daha iyi anlaşılması için Resulullah Aleyhi ve Alihisselam' ın şu hadisini 
sunalım .  Hadiste Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyuruyor: "Eğitilmiş 
köpeğini avın üzerine saldığında . . . " Yani köpeği avın başına musallat ettiğinde, 
demektir. Ama av ile köpeği baş başa bırakıp karışmamak köpeğin yakaladığı 
avın ölmesi durumunda helal olmamasına nedendir. 

Bir başka ayette de Allah Az.ze şöyle buyuruyor: '1\d kavminde de (sizin için 
ibretler vardır} onlara kasıp kavuran rüzgarı gönderdik. " (Ez-Zariyat, 51/41 )  

Bu ayette irsal (gönderme} sözü, başına musallat ve bela etmek anlamla
rınadır. Bu husustan olarak şu ayeti verelim : "Ve biz de onlara Ebabil kuşların ı  
göndererek başlarına musallat ettik. " (Fil, 105/3) Bir başka ayette de şöyle buyu
rulmaktadır: "Biz de başlarına bela ve musallat olsun diye onlara korkunç bir ses 
gönderdik. " ( Kamer, 54/3 1 )  Bu ayete dikkat edilirse irsal kelimesi kendisine bir 
şey gönderilenle ona gönderilen şey arasında bir ayrılmazlık ifade etmektedir. 

703 Tefsirü't-Taberl, ( 1 6/125) 
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Zaten birine bir şeyi musallat edebilmeniz için onu ona gönderip ayrılmaz 
parçalar haline getirmelisiniz. Huyları ve karakterleri birbirinin benzeri olanları 
birbirlerine gönderdiğinizde onlar birbirlerinin ayrılmaz parçası olur da birbirine 
musallat ve bela olurlar. 

Kaderiyye mezhebi irsal kelimesinin ifade ettiği kavram konusundaki ifade
lerinde çelişkili açıklamalar yapmışlardır. Çünkü bu kelimeyi bir bölüm mezhep 
mensubu bir şekilde anlayıp açıklarken diğer bir kısmı aynı kelime ve kavramı 
onlarla tam çelişkili olarak anlamıştır. Nitekim şeytanın, inkarcı insanların üzerine 
gönderilmesi ve başlarına musallat edilmesi onlara göre insanın hür iradesini 
kullanması hakkıyla çelişmektedir. Yani insan bu durumda kendi eylemlerini se
çerek gerçekleştirememekte ve belki de iyi niyetine rağmen kaderin zorlayıcılığı 
altında kalmaktadır. 

Çünkü niyeti iyi olsa da eylemlerini ve hareketlerini daha önce Rabbi tara
fından mukadder kılındığından ne yapabiliyor ne de yapmazlık edebiliyor. Bu 
bakımdan Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşleriyle uyuşurlarsa da insana kader kı
lınmış eylemlerde yapmama gücünün olmadığını hatta onlardan sakınamayaca
ğını savunduğunda onlardan ayrılır. 

Kaderiye mezhebinin alimleri, insanın gücünü ,  kudretini ve hür iradesiyle 
hür isteklerini hesaba kattıklarında ise insan bir eylemi yapmayı dilediğinde artık 
Rabbin o eylemi durdurmaya gücünün yetmeyeceğini savunurlar ki, bu batıl ve 
boş olmaktan öte bir durumdur. 

Onlar: "Ayette geçen 'tüezzuhum ezzen' ifadesiyle insanlara isyan etme 
emredilmektedir. " Diyor ve bu fikirlerini Dahhak'tan aldıklarını ileri sürüyorlar. 
Böyle bir iddia ve görüş değerlendirmeye layık değildir. Birine bir şey emreder
ken onun başına bu iş musallat olsun ve bu emir ona bela kılınsın kendisine de 
yardım olunmasın diye bir amaç olamaz. Eğer bu doğru olursa aynı musallat 
olma durumu ve geri çevrilemeyecek bir isyanın emredilmesi Mü'minler için de 
geçerli olacaktır. Bu durumda Mü'minler kafirlerden daha çok sıkıntılara girecek 
ve haksızlığa uğrayacaklar, demektir. 

Kafirler şeytana uyma konusunda mü'minlerden daha hızlı ve şeytanın 
emirlerini kabul etmeye daha yatkındırlar. Şeytan, kafirlerin kendisine itaat et
mesine ve onlara egemen olup zorbalık etmeye ihtiyaç duymaz ama emretme 
ve egemen olma konusunda kafirlerden çok mü'minleri tercih eder. Mesela şey
tan kafirlere bir kez emrederken mü'minlere defalarca emreder. Eğer emretmek 
bir şeyi musallat etmek ve başına bela etmek ise şeytan kafirlerde değil ama 
mü'minlerde uzmanlık sahibidir. 704 

704 Şifau'l-Alil, (62 -63) 
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84. O bakımdan sen onlar(ın azabı) için acele etme! Biz onlara (gün
lerin i  ve nefeslerin i) mükemmel bir şekilde sayarız. 

85. O günü (an) ki, Biz takva sahiplerini Rahmanın huzuruna binekli 
olarak toplayacağız. 

86. Suçluları ise susamışlar olarak Cehenneme süreriz. 

87. Rahman yanında ahd almış olanlardan başkası şefaat (yetkisin)e 
sahip olmayacaktır. 

88. "Rahman evlat edindi" dediler. 

89. (Onlara de ki:) ''Anda/sun ki siz pek çirkin bir şey söylediniz. " 

90. Bundan dolayı nerdeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağ-
lar parçalanıp dağılarak yıkılacak; 

91 . Rahmana ev/ad isnad ettiler diye. 

92. Halbuki Rahmana ev/ad edinmek yaraşmaz. 

93. Göklerde ve yerde kim varsa, hepsi Rahmanın huzuruna ancak 
kul olarak gelecektir. 

94. Anda/sun ki hepsini (ilmiyle) kuşatıp, onları teker teker saymıştır. 

95. Hepsi Kıyamet gününde O'na yalnız başlarına gelirler. 

96. Muhakkak iman edip salih amel işleyenlere Rahman, bir sevgi 
var edecektir. 
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97. Biz onu (Kur'dn'ı), onunla takva sahiplerini müjdeleyesin, inat 
edenleri de uyarasın diye senin dilinle kolaylaştırdık. 

98. Onlardan önceki zamanlarda (müşriklerden) nice nesilleri helak 
ettik! Şimdi onlardan birin i görüyor yahud gizli bir seslerini bile işitiyor 
musun? 


